
Partnerzy Karty 3+ 

 

Lista firm, które wspierają rodziny 3+ na terenie gminy Teresin: 
 Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – ul. o. Maksymiliana Kolbego w Paprotni, ul. Kaska i ul. Zielona w 

Teresinie, ul. Szkolna w Szymanowie, 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i 

tytoniowych, kart telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych. 

 Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały 

asortyment. 

 Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały 

asortyment. 

 Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki  – ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki na cały 

asortyment. 

 Sklep KACPER Kamil Króliczak – ul. Szymanowska 19 w Teresinie, 10% zniżki na obuwie z 

wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją. 

 Pizzeria PIERROT Renata Olechowska – ul. Lipowa w Teresinie, zniżka 10% oprócz wyrobów 

alkoholowych i tytoniowych. 

 Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%. 

 Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta 

poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a, zniżka 5% na lekcje nauki jazdy + 2 godziny gratis. 

 Sklep odzieżowo-obuwniczy Red-Star Cezary Szymaniak – ul. Szymanowska 1 w Teresinie , zniżka 

8% na cały asortyment, 

 Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – ul. Szymanowska 2 w Teresinie, zniżka 5% na podręczniki i 

artykuły szkolne, oraz lektury   

 Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – ul. Szymanowska 29 w Teresinie, zniżka 20% na wstęp 

do Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup 

suplementów dla sportowców. 

 Poprawki krawieckie „U KASI”  Katarzyna Pietruszewska – ul. Perłowa 22 w Paprotni, zniżka 10% 

na wykonywane usługi krawieckie. 

 Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% 

zniżki na usługi dentystyczne, 

 Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – ul. Cmentarna w Paprotni, 10% zniżki na wszystkie 

artykuły 

 Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – ul. Południowa 47, Granice, 30% zniżki na 

zajęcia indywidualne dla dorosłych 

 Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKADEMIA Damian Tymorek – Aleja XX-lecia 3 w Teresinie, 

15% zniżki na wpisowe 

 Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – ul. O. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na 

strzyżenie włosów.  

 Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł  –  ul. Kwiatowa 1 w Teresinie, 5% zniżki na cały 

asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną.  

 P.H.U VIKA  Nowak Sylwia - w Elżbietowie 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem 

wyrobów tytoniowych  

 Progress Szkoła języków  obcych Karolina Sałyga  – w GOSIR Teresin ul. Aleja XX lecia 32, 

Bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie na cały rok szkolny 

 FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 10% zniżki na jaja.  

 IGIEŁKA Beata Bachura ul. Spacerowa 100, Teresin-Gaj 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na 

skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na 

wszywanie zamków do odzieży.  

 F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska - Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na 

cały asortyment 

 Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka – ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszystkie towary 

oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych. 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - „TUW” Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy 

Teresin, ul. Szymanowska 19, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie 

domów i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda - mienie,  30 % zniżki 

na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe 

ubezpieczenie budynków rolniczych.  



 AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka  – ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10 w Teresinie, 15 

% zniżki  na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne oraz zabawki, 5% zniżki na zakup 

sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe. 

  „TWS”  UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski  – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. 

Szymanowska 19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 

30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna 

zagroda - mienie,  30 % zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% 

zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. 

 Przedszkole Niepubliczne Studio Dziecka Figiel Katarzyna Klata – Granice ul. Zaciszna 1, 15% 

zniżki na czesne  

 Najlepsze Biuro Rachunkowe - Tomasz Smolarek - Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na 

usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypełnianiu PITów rocznych 

 Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek - Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi 

doradztwa podatkowego 

 Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek - Paprotnia, ul. Sochaczewska 28,5% zniżki cały 

asortyment. 

 JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. - Teresin, ul. Szymanowska 2, 5% zniżki cały asortyment . 

 MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin, ul. Lipowa 21, 7%  zniżki na odbitki i foto produkty , 

10% zniżki na usługi fotograficzne, 10% zniżki na pozostałe usługi i produkty 

 Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J”  Jacek Jagóra - Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, 

bindowanie, laminowanie, oprawę książek. 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY KOŃ” Iwona Gręda  – Mikołajew 14, 10% zniżki 

na jednorazowe jazdy konne i warsztaty twórcze 

 E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller  ul. Świętokrzyska 14A ,00-050  Warszawa 

oddział Teresin ul. Szymanowska 2 lok. 2  - 20% zniżki na zlecenie i prowadzenie spraw, 

reprezentowanie przed instytucjami – Sąd, Prokuratura, Policja w sprawach wypadków 

drogowych, sprawach karnych, błędów medycznych, sprawach cywilnych.  

 „STUDIO URODY” SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska Paprotnia 

ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniżki na usługi fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, męskie i dziecięce); 

usługi kosmetyczne (peeling kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microdermabrazja 

diamentowa, kwasy, ultradźwięki, liposukcja, fale radiowe, regulacja brwi, henna brwi i rzęs, parafina, 

oxybrazja, depilacja woskiem;  stylizacja paznokci :manicure, pedicure, makijaż dzienny, 

okolicznościowy, wieczorowy;  zabiegi liftingujące, przeciwzmarszczkowe, odmładzające, 

oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, wyszuplająco-antycellulitowe.  

 

 

 
 

 

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębiorców, punkty usługowe i 

sklepy działające na naszym terenie do przystąpienia do programu partnerskiego. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną 

promocję na stronie internetowej oraz w naszym miesięczniku ,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr tel. 46 864 25 35, 

603 660 300. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


