
L.p. PARTNER Kaliska Karta
Mieszkańca

Kaliska Karta
Senior

Kaliska Karta
Rodzina 3+

1. 

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE
Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 30-38
62-800 Kalisz
tel. 62 768 00 91

Bilet miesięczny   od
poniedziałku do piątku

w granicach Miasta
Kalisza:

- normalny -  80,00 zł.
- ulgowy  - 40,00 zł.

Bilet miesięczny  od
poniedziałku do niedzieli

w granicach Miasta
Kalisza:

- normalny - 92,00 zł.
- ulgowy - 46,00 zł.

Bilet miesięczny  od
poniedziałku do piątku

w granicach Miasta
Kalisza:

- normalny 80,00 zł.
- ulgowy 40,00 zł.

Bilet miesięczny  od
poniedziałku do niedzieli

w granicach Miasta
Kalisza:

- normalny 92,00 zł.
- ulgowy 46,00 zł.

Kursy w granicach Miasta
Kalisza

Dzieci – bezpłatnie
Rodzice – 50% zniżki

Od dnia 1 lipca 2019r. poszerzyło się grono osób uprawnionych do korzystania
z bezpłatnej komunikacji miejskiej o emerytów i rencistów,  dzieci i młodzież

uczęszczającą do szkół oraz studentów posiadających Kaliską Kartę Mieszkańca

2.

FILHARMONIA KALISKA
Al. Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 767 84 64

- koncerty repertuarowe
– 40 zł. normalny,
30 zł. ulgowy,
- koncerty kameralne –
30 zł. normalny, 
20 zł. ulgowy,
- koncerty z cyklu Calisia 
Factory – wszystkie 
bilety  w cenie 25 zł.
- wyjątkowe wydarzenia 
- koncerty cykliczne od 
80 zł. do 100 zł.

- koncerty repertuarowe 
– 40 zł. normalny,
30 zł. ulgowy,
- koncerty kameralne – 
30 zł. Normalny,
20 zł. ulgowy,
- koncerty z cyklu Calisia 
Factory – wszystkie 
bilety  w cenie 25 zł.
- wyjątkowe wydarzenia 
- koncerty cykliczne od 
80 zł. do 100 zł.

------

3. 

 

Ośrodek Sportu Rehabilitacji
i Rekreacji w Kaliszu
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz
tel. 62 767 10 08

10% zniżki na basen 10% zniżki na basen
Ceny biletów po ulgach:
- dni powszednie          
13.30- 17.15
- sobota i niedziela       
12.45-14.15
OSOBA DOROSŁA 5,00 zł.
DZIECI I MŁODZIEŻ 
3,75zł.
- sobota i niedziela
6.00-7.30
OSOBA DOROSŁA – 3,75 
zł.
DZIECI I MŁODZIEŻ – 3,00
zł.
- dni powszednie
18.00-21.00
- sobota i niedziela
8.15- 12.00
OSOBA DOROSŁA 7,00 zł.
DZIECI I MŁODZIEŻ – 5,25
zł.



4. 

      

AQUAPARK
sp. z o. o.
ul. Sportowa 10
62-800 Kalisz
tel. 62 598 67 00

BASEN Bilet normalny
- 1h/os.– 15 zł. dni 
powszednie
- 2h/os. – 24 zł. dni 
powszednie
- 1h/os. - 17 zł. 
weekendy    i święta
- 2h/os. – 27 zł. 
weekendy   i święta
Bilet ulgowy
- 1h/os. – 11 zł. dni 
powszednie
- 2h/os. – 20 zł. dni 
powszednie
- 1h/os. – 14 zł. 
weekendy   i święta
- 2h/os. – 24 zł  
weekendy   i święta

BASEN Bilet rodzinny
– dni powszednie:
1h/os. – 11 zł.
2h/os. – 19 zł.
3h/os. – 26 zł.

BASEN Bilet rodzinny
- weekendy:
- 1h/os. – 13 zł.
- 2h/os. – 22 zł.
- 3h/os. – 30 zł.

LODOWISKO:
(w przewidywanym 
terminie do  8 marca 
2020r.)

20 % rabatu od biletu 
ulgowego i normalnego
(przez 7 dni w tygodniu)

Powyższy rabat nie 
obejmuje biletów 
grupowych, ostrzenia 
oraz wypożyczania 
łyżew.

BASEN
- 9,60 zł za bilet na 2 
godziny pobytu na 
basenie 
od poniedziałku do 
piątku  w godzinach 8.00
– 15.00

LODOWISKO:
(  w przewidywanym   
terminie do 8 marca 2020r.)

20 % rabatu od biletu 
ulgowego i normalnego
(od poniedziałku do 
piątku)

Powyższy rabat nie 
obejmuje biletów 
grupowych, ostrzenia 
oraz wypożyczania 
łyżew.

BASEN Bilet rodzinny
– dni powszednie:
1h/os. – 11 zł.
2h/os. – 19 zł.
3h/os. – 26 zł.

BASEN Bilet rodzinny
- weekendy:
- 1h/os. – 13 zł.
- 2h/os. – 22 zł.
- 3h/os. – 30 zł.

LODOWISKO:
(w przewidywanym terminie
do 8 marca 2020r.)

20 % rabatu od biletu 
ulgowego i normalnego
(przez 7 dni w tygodniu)

Powyższy rabat nie 
obejmuje biletów 
grupowych, ostrzenia 
oraz wypożyczania 
łyżew.

5.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
ul. Targowa 16-18
62-800 Kalisz
tel. 62 504 97 11

20  złotych taniej  za 
opłatę abonamentową 
SPP,  czyli 100 złotych  
miesięczne

----- -----



6.
Budynek Ratusza - Zwiedzanie ekspozycji 
multimedialnej poświęconej dziedzictwu 
historyczno – kulturalnemu Kalisza 

Dni i godziny otwarcia Ekspozycji:
sezon letni (kwiecień - październik):
poniedziałek – nieczynne
wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela        
– od godz. 10.00 do 18.00  
(ostatnie wejście o godz. 17.00)
piątek – od godz. 14.00 do 22.00
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

tel.   571 315 110
E-MAIL:it@um.kalisz.pl
WWW:https://bilety.kalisz.pl/ 

Cena biletu – 4 zł. Cena biletu – 4 zł. Cena biletu – 4 zł.

7.
Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz Lokacji 
Miasta Baszta „Dorotka” wraz ze Skarbcem.
Dni i godziny otwarcia Ekspozycji:
sezon zimowy (listopad – marzec) - nieczynne
sezon letni (kwiecień - październik):
poniedziałek – nieczynne
wtorek, środa, czwartek – od godz. 10.00       
do 15.00  
(ostatnie wejście o godz. 14.00)
piątek – od godz. 10.00 do 18.00 
sobota, niedziela – od godz. 10.00 do 16.00  
Dni świąteczne, w których będzie czynna 
ekspozycja:  1 maja,  Zielone Świątki, 15 
sierpnia, 
Sobota wielkanocna  czynne w godzinach 
10.00 – 14.00.
W dniach:  pierwszy i drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych, 3 maja, Boże Ciało,Ekspozycja 
nieczynna!
Wejście o  każdej pełnej godzinie.
Ostatnie na godzinę przed zamknięciem.

Cena biletu – 4 zł. Cena biletu – 4 zł. Cena biletu – 4 zł.

8.

Ośrodek Kultury Plastycznej 
„Wieża Ciśnień”
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu
ul. Górnośląska 66 a
62-800 Kalisz
tel. 62 766 40 43
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl
www.wiezacisnien.pl

-----

5%
rabatu na:

- zakupy w sklepie 
plastycznym OKP
- bilety na płatne 
imprezy organizowane
w OKP
- dodatkowe 
warsztaty artystyczne 
organizowane perze 
OKP

5%
rabatu na:

- zakupy w sklepie 
plastycznym OKP
- bilety na płatne 
imprezy organizowane
w OKP
- dodatkowe warsztaty
artystyczne 
organizowane perze 
OKP

https://bilety.kalisz.pl/
mailto:it@um.kalisz.pl
http://www.wiezacisnien.pl/


9.
Żłobki prowadzone przez Miasto Kalisz

----- -----

Rodzice (opiekunowie
prawni) dzieci, które

uzyskały Kartę „Kaliska
Karta Rodzina 3+” są

upoważnieni do
całkowitego zwolnienia
z opłat za pobyt dziecka

w żłobku

10.
Przedszkola prowadzone przez Miasto Kalisz

----- -----
Rodzice (opiekunowie
prawni) dzieci, które

uzyskały Kartę „Kaliska
Karta  Rodzina 3+”
są upoważnieni do

całkowitego zwolnienia
z opłat za korzystanie
dzieci z wychowania

przedszkolnego.

11.

Niepubliczne Przedszkole
„Szczęśliwa Trzynastka”
ul. Krótka 9
62-800 Kalisz
tel. 62 757 48 04                
www.szczesliwa13.kalisz.pl

----- -----

Przedszkole oferuje
10 % ulgi w zakresie

opłaty stałej za
świadczenia

wychowawczo
– edukacyjne
i opiekuńcze 

dla dzieci w wieku
przedszkolnym

12. 

Niepubliczne Przedszkole 
„ZIELONE ŁĄKI”
ul.  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 19a
62-800 Kalisz
tel. 764 05 12  lub  602 557 650

----- -----

Przedszkole oferuje
10 % ulgi w zakresie

opłaty stałej za
świadczenia

wychowawczo
– edukacyjne

i opiekuńcze dla dzieci
w wieku

przedszkolnym.



13.

 

Niepubliczne Przedszkole
„Calineczka”
Al. Wojska Polskiego 30
62-800 Kalisz
tel. 62 765 31 22

----- -----

Przedszkole oferuje
10 % ulgi w zakresie

opłaty stałej za
świadczenia

wychowawczo
– edukacyjne

i opiekuńcze dla dzieci
w wieku przedszkolnym.

14. 

Niepubliczne Przedszkole
„Pluszaki”
ul. A. Asnyka 6a
62-800 Kalisz
tel.  62 766 21 56

----- ----- Przedszkole oferuje
10 % ulgi

w zakresie opłaty stałej
za świadczenia
opiekuńczo –

wychowawczo -
dydaktyczne dla dzieci

w wieku przedszkolnym.

15. 

Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek im. 
bł. Marii Angeli Truszkowskiej
 ul. Kordeckiego 3a
 62- 800 Kalisz
tel. 62 766 03 70

----- -----
15% zniżki

w zakresie opłaty stałej
za świadczenia
wychowawczo-

dydaktyczne dla dzieci
w wieku przedszkolnym.



16.

Niepubliczne Przedszkole
„Misia Uszatka”                                                   
ul. Młynarska 20
62-800 Kalisz
tel. 508 677 500       

                                                

----- -----

Przedszkole oferuje
10 % ulgi

w zakresie opłaty stałej
za świadczenia

wychowawczo –
edukacyjne i opiekuńcze

dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

17.

Niepubliczne Przedszkole
„Niezapominajka”
ul. Warszawska 8
62-800 Kalisz
tel. 62 502 20 05

------ ------

Przedszkole oferuje
10 % ulgi

w zakresie opłaty stałej
za świadczenia

wychowawczo –
edukacyjne

i opiekuńcze dla dzieci
w wieku przedszkolnym

18.

Niepubliczne Przedszkole
„Pluszowy Miś”
ul. Robotnicza 5
62-800 Kalisz
tel. 62 502 81 00

--------- --------

Przedszkole oferuje
10 % ulgi w zakresie

opłaty stałej za
świadczenia

wychowawczo –
edukacyjne i opiekuńcze

dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

 



19. 

Niepubliczne Przedszkole BAJKA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a
62-800 Kalisz
E-MAIL: p  rzedszkole@bajka.kalisz.pl  
WWW: w  ww.bajka.kalisz.pl  
tel. 62 764 04 75

-------- --------

Ulga w zakresie opłaty
stałej za świadczenia

wychowawczo –
edukacyjne                   i
opiekuńcze dla dzieci

w wieku
przedszkolnym 
- 10% rabatu  

20.

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka 
"Papilio" Sp. z o. o.
E. Włodarz, M. Szymańska,  H. Kwinta
Al. Wojska Polskiego 2a          
 62-800 Kalisz
centrumpapilio@gmail.com
tel. 608 765 818

----- ------ Rabat w wysokości 10%
terapię indywidualną

i grupową wg
obowiązującego cennika

21.
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska                
Joanna Matysiak
ul. Częstochowska 129
62-800 Kalisz
tel. 606 751 176
alergologiakalisz.wordpress.com
facebook.com/alergologiakalisz

----- ----- 10%  zniżki 
na konsultacje
alergologiczne
10% zniżki na
konsultacje

pediatryczne

http://alergologiakalisz.wordpress.com/
http://facebook.com/alergologiakalisz
mailto:przedszkole@bajka.kalisz.pl
http://www.bajka.klisz.pl/


22.

KIDSCLINIC s.c.
Usługi Medyczne
Aleksander Siewkowski, 
Magdalena Mietlicka
ul. A. Asnyka 25
62-800 Kalisz
Mateusz Bugaj
tel. 667 200 456
przychodnia@kidsklinic.pl

5% rabatu
na usługi medyczne

----- 5% rabatu
na usługi medyczne

23.

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna 
NZOZ
MAGDOMED
Dominik Kujawa
ul. Pobożnego 20
62-800 Kalisz
tel. 62 757 02 24
www.magdomed.pl

5%
rabatu na wkładki
korekcyjne do stóp

5%
rabatu na wkładki

korekcyjne do stóp

5%
rabatu na wkładki
korekcyjne do stóp

24.

ADMED s.c.
Al. Wojska Polskiego 13
62-800 Kalisz
Infolinia  24/7   +48 792 863 761

rabat od 5 do 25 %
na :
- artykuły medyczne
- chemię 
profesjonalną
- środki czystości i do 
dezynfekcji

rabat od 5 do 25 %
na :
- artykuły medyczne
- chemię 
profesjonalną
- środki czystości i do 
dezynfekcji

rabat od 5 do 25 %
na :
- artykuły medyczne
- chemię profesjonalną
- środki czystości i do 
dezynfekcji

25. GABINET DERMATOLOGII I MEDYCYNY 
ESTETYCZNEJ
Olga Bobowska Guglas
ul. Stawiszyńska 100
62-800 Kalisz
tel. 533 189 673
www.dermpoint.pl
fb.me/drbobowska

10%  rabatu 
na zabiegi z zakresu

medycyny estetycznej

10%  rabatu 
na zabiegi z zakresu

medycyny estetycznej
10%  rabatu 

na zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej

http://www.dermpoint.pl/


26.

GABINET STOMATOLOGICZNY              
ELŻBIETA GABRYSIAK                                          
ul. Mickiewicza 5                                                
62-800 Kalisz                                                        
tel. 62 764 40 77

Rabat na leczenie
zębów i protetykę

10%

Rabat na leczenie
zębów i protetykę

10%

Rabat na leczenie
zębów i protetykę

 10%

27.

NZOZ CEFALMED                                         
Gabinet Stomatologiczny                             
Jakub Kozubski                                                     
ul. Szpilowskiego 15                                           
62-800 Kalisz                                                        
tel. 694-507-789         
ewolucja.zdrowia@interia.eu      
www.cefalmed.pl

Leczenie 
stomatologiczne 
niepełnosprawnych    
– 20% rabatu
Leczenie 
stomatologiczne 
dzieci – 20% rabatu
Zdjęcie zęba, 
tomografia – 20% 
rabatu

Leczenie 
stomatologiczne 
niepełnosprawnych    
– 20% rabatu
Leczenie 
stomatologiczne 
dzieci – 20% rabatu
Zdjęcie zęba, 
tomografia – 20% 
rabatu

Leczenie 
stomatologiczne 
niepełnosprawnych    
– 20% rabatu
Leczenie 
stomatologiczne dzieci
– 20% rabatu
Zdjęcie zęba, 
tomografia – 20% 
rabatu

28.

Kaliskie Stowarzyszenie Taksówkarzy
TAXI „Centrum Euro”
ul. Górnośląska 67
62-800 Kalisz
tel.  196 27
        196 26

-----

5% 
rabatu 

na usługi
transportowe.

Przy przejazdach
międzymiastowych

ceny umowne, zniżki
na przejazdy

do szpitali 
i uzdrowisk na terenie

kraju

-----

29.

5% 
rabatu 

na przewóz osób.
Przy przejazdach

międzymiastowych

-----

mailto:ewolucja.zdrowia@interia.eu


Stowarzyszenie TAXI UNIQA
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
tel. 196 61
www.taxiuniqa.pl

----- ceny umowne, zniżki
na przewozy

do szpitali 
i uzdrowisk na terenie

kraju

30.

Zrzeszenie Radio Taxi
ECHO
ul. Widok 102/22a
62-800 Kalisz
taxiechokalisz@wp.pl

------

5%
rabatu 

na usługę
transportową

na terenie miasta -------

31.

KODANO OPTYK Sp. z o. o.
sprzedaż okularów korekcyjnych, 
przeciwsłonecznych oraz soczewek 
kontaktowych
GALERIA AMBER
ul. Górnośląska 82
62-800 Kalisz
www.optyk.kodano.pl

30% rabatu 
na oprawki okularowe

(korekcyjne)
25% rabatu 
na soczewki

kontaktowe bioview

RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ
Z INNYMI PROMOCJAMI

DOSTĘPNYMI W
SALONIE

30% rabatu 
na oprawki okularowe

(korekcyjne)
25% rabatu 
na soczewki

kontaktowe bioview

RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ
Z INNYMI PROMOCJAMI
DOSTĘPNYMI W SALONI

30% rabatu 
na oprawki okularowe

(korekcyjne)
25% rabatu 
na soczewki

kontaktowe bioview

RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ  Z
INNYMI PROMOCJAMI

DOSTĘPNYMI W
SALONIE

32.

Salon Optyczny 
ŚWIAT OPTYKI
Marta Wawrzyniak
Główny Rynek 16/2
62-800 Kalisz
tel. 536 408 448
www.swiatoptyki.pl

10% rabatu 
na zakup okularów

korekcyjnych
10% rabatu 

na zakup okularów
przeciwsłonecznych

bezpłatne
badanie

optometryczne przy
zakupie okularów

bezpłatne 
akcesoria do

okularów przy zakupie
okularów

20% rabatu 
na zakup okularów

korekcyjnych
10% rabatu 

na zakup okularów
przeciwsłonecznych

bezpłatne
badanie

optometryczne przy
zakupie okularów

bezpłatne 
akcesoria do okularów
przy zakupie okularów

15% rabatu 
na zakup okularów

korekcyjnych
10% rabatu 

na zakup okularów
przeciwsłonecznych

bezpłatne
badanie

optometryczne przy
zakupie okularów

bezpłatne 
akcesoria do okularów
przy zakupie okularów

http://www.optyk.kodano.pl/


33.

Usługi Optyczne
G. Nowak & S. Jędras
ul. Górnośląska 37A
62-800 Kalisz
tel. 62 502 55 55
tel. 600 934 263

10% rabatu 
na okulary korekcyjne

10% rabatu 
na okulary korekcyjne

10% rabatu
na okulary korekcyjne

34. Zakład Optyki Okularowej s.c.
Krystyna Kempska
Teresa Stachowska
Małgorzata Smoleń
Anna Sobczak
ul. Piekarska 2 (wejście od Głównego Rynku)
tel. 62 757 53 57
ul.  Pr. Stefana Wyszyńskiego 15
tel. 62 764 85 38
62-800 Kalisz

10% rabatu 
na usługę całościową

(szkła + oprawy
+ robocizna)
5% rabatu 

na usługę we własną
oprawę

(na szkła)

10% rabatu 
na usługę całościową

(szkła + oprawy
+ robocizna)
5% rabatu 

na usługę we własną
oprawę

(na szkła)

10% rabatu 
na usługę całościową

(szkła + oprawy           +
robocizna)
5% rabatu 

na usługę we własną
oprawę

(na szkła)

35. 

Foto Ostrowscy
Szymon Ostrowski
ul. Śródmiejska 33
62-800 Kalisz
tel. 502 632 902

10% rabatu
na usługi

fotograficzne
(z wyłączeniem

imprez
okolicznościowych)

10% rabatu
na usługi

fotograficzne
(z wyłączeniem

imprez
okolicznościowych)

10% rabatu
na usługi fotograficzne
(z wyłączeniem imprez

okolicznościowych)



36.

     

FOTOGRAF
24STUDIO.PL     
Sp. z o.o.
ul. Czaszkowska 8
62-800 Kalisz
tel. 62 727 20 10
tel. kom. 601 585 376
www.24studio.pl

- zdjęcia do dowodu        
z profesjonalnym  
retuszem – 15 % rabatu
- zdjęcia komunijne – 5%
rabatu
- sesja dla noworodków 
– 10% rabatu
- sesje ciążowe – 12 % 
rabatu
- odbitki, kubki, 
kalendarze – 5 % rabatu

- zdjęcia do dowodu         
z profesjonalnym  
retuszem – 15% rabatu
- zdjęcia komunijne – 5%
rabatu
- sesja dla noworodków 
– 10% rabatu
- odbitki, kubki, 
kalendarze – 5 % rabatu

- zdjęcia do dowodu         
z profesjonalnym  
retuszem – 30% rabatu
- zdjęcia komunijne – 5% 
rabatu
- sesja dla noworodków –
10% rabatu
- sesje ciążowe – 12 % 
rabatu
- odbitki, kubki, 
kalendarze – 5 % rabatu 

37.

FOTOBUDKA – KALISZ
Usługi Fotograficzne na imprezach 
okolicznościowych
Agata  Kuehn – Kędzierska
tel. 533 015 655
fotobudka-kalisz@wp.pl
www.facebook.com/fotobudka-kalisz

20% rabatu 
na usługi

fotograficzne
na imprezach

okolicznościowych
fotobudką

20% rabatu 
na usługi

fotograficzne
na imprezach

okolicznościowych
fotobudką

20% rabatu 
na usługi fotograficzne

na imprezach
okolicznościowych

fotobudką

38. 

BoboArt   Fotografia                                            
ul. Żeromskiego 19B                                            
62-800 Kalisz                                                        
tel. 724-810-666                                             
bobo-art.pl

Rabat na usługi
fotograficzne

– 10%
----

Rabat na usługi
fotograficzne

– 15%

39.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Jędrzej Winiarski
ul. Bankowa 3/11
62-800 Kalisz
tel. 501 166 938
adwokat.winiarski@wp.pl

20% rabatu 
na porady prawne

i prowadzenie spraw
przed Sądami

20% rabatu 
na porady prawne

i prowadzenie spraw
przed Sądami

20% rabatu 
na porady prawne

i prowadzenie spraw
przed Sądami

mailto:fotobudka-kalisz@wp.pl


40.
LAMORIC Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02 – 001 Warszawa
Pomoc prawna
www.adwo24.pl
kontakt@adwo24.pl

10%
na wszystkie pakiety

ze strony
internetowej

www.adwo24.pl
z kodem:

ADWO24 Duża
Rodzina 2020

10%
na wszystkie pakiety

ze strony internetowej
www.adwo24.pl

z kodem:
ADWO24 Duża
Rodzina 2020

10%
na wszystkie pakiety

ze strony interne-
towej www.adwo24.pl

z kodem:
ADWO24 Duża
Rodzina 2020

41.

Pośrednictwo Finansowe
 Adam Urbański
Al. Wojska Polskiego 31,    
lub ul. Wąska 39                          
62-800 Kalisz
tel. 666 149 171

Zniżka od 5 do 20 % 
na ubezpieczenia.
Bezpłatne porady
ubezpieczeniowe

Zniżka od 5 do 20 % 
na ubezpieczenia.
Bezpłatne porady
ubezpieczeniowe

Zniżka od 5 do 20 % 
na ubezpieczenia.
Bezpłatne porady
ubezpieczeniowe

42.
       

„Centrum Rachunkowe Twój Księgowy” 
Sp. z o.o. Sp. k.
Paweł Jezierski
ul. Górnośląska 69 A
62- 800 Kalisz     
www.twojksiegowy.kalisz.pl

Nowi klienci – usługi 
stałe objęte umową -  
5% zniżki przez 
pierwszych 6 m-cy 
obowiązywania 
umowy

Nowi klienci – usługi 
jednorazowe - 10% 
zniżki dla pierwszych 
5 jednorazowych 
usług

Nowi klienci – usługi 
stałe objęte umową - 
15% zniżki przez 
pierwszych 12 m-cy 
obowiązywania 
umowy

Nowi klienci – usługi 
jednorazowe – 15% 
zniżki dla pierwszych 
10 jednorazowych 
usług

Nowi klienci  -  usługi 
stałe objęte umową - 
15% zniżki przez 
pierwszych  12 miesięcy 
obowiązywania umowy

Nowi klienci – usługi 
jednorazowe – 15% 
zniżki dla pierwszych      
10 jednorazowych usług

43.

BOROWIAK NIERUCHOMOŚCI                   
Dawid Borowiak                                                   
ul. Złota 5                                                             

Rabat na usługę
najmu 5%

Rabat przy sprzedaży
5%

DARMOWE
DORADZTWO PRZY

SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI

Rabat na usługę
najmu 5 – 10%

Rabat przy sprzedaży
5 - 10%

DARMOWE
DORADZTWO PRZY

SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI

Rabat na usługę najmu
5 - 10%

Rabat przy sprzedaży
5- 10%

DARMOWE
DORADZTWO PRZY

SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI

http://www.twojksiegowy.kalisz.pl/
http://www.adwo24.pl/
http://www.adwo24.pl/


62-800 Kalisz       
www.borowiaknieruchomosci.pl     
biuro@borowiaknieruchomości.pl 

44. Biuro Projektów Gotowych
Karolina Rykowska
ul. Górnośląska 56 (Dom Usług)
62-800 Kalisz
tel. 739 960 729
biuro@projektyrykowska.pl
www.projektyrykowska.pl

5% rabatu
na sprzedaż projektu

gotowego
10% rabatu 

na doradztwo
architektoniczne

5% rabatu
na sprzedaż projektu

gotowego
10% rabatu 

na doradztwo
architektoniczne

5% rabatu
na sprzedaż projektu

gotowego
10% rabatu 

na doradztwo
architektoniczne

45. ProfilLingua Kalisz
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Al. Wolności 6
62-800 Kalisz
tel. 695 213 613

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h

x 45 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h
x 37,5 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 60h 

 oprócz rabatu
aktualnie

obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h

x 45 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h
x 37,5 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 60h 

 oprócz rabatu
aktualnie

obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h

x 45 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 120h
x 37,5 min. oprócz
rabatu aktualnie
obowiązującego

100 zł. na roczny kurs
języka obcego 60h 

 oprócz rabatu
aktualnie

obowiązującego

46.

Policealna Szkoła Dla Dorosłych
„COSINUS PLUS”
w Kaliszu
ul.  Majkowska 11
62-800 Kalisz
tel. 62 767 13 51
www.cosinus.pl

Kursy maturalne
– 10%

Kursy zawodowe
– 10%

Kursy maturalne
– 20%

Kursy zawodowe
– 20%

Kursy maturalne
– 10%

Kursy zawodowe
– 10%

http://www.borowiaknieruchomosci.pl/
http://www.projektyrykowska.p/
mailto:biuro@projektyrykowska.pl


47.

    

Restauracja KOKU SUSHI
Główny Rynek 5
62-800 Kalisz
tel. 570-280-250

10 % rabatu 
na dania SUSHI

10 % rabatu 
na dania SUSHI

10 % rabatu 
na dania SUSHI

48.

Kawiarnia – Restauracja AnaBell
Główny Rynek 9
62-800 Kalisz

5% rabatu
na rzeczy z Karty

PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ
KARTĄ PRZED
ZŁOŻENIEM

ZAMÓWIENIA

10% rabatu 
na rzeczy z Karty

PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ
KARTĄ PRZED
ZŁOŻENIEM

ZAMÓWIENIA

20% rabatu 
na dania dziecięce

i desery

PROSZĘ OKAZYWAĆ SIĘ
KARTĄ PRZED
ZŁOŻENIEM

ZAMÓWIENIA

49.

KOMODA CLUB                                                     
ul. Niecała 6a                                                       
62-800 Kalisz                                                       
tel. 62 767 07 12    

Rabat na dania z karty
poniedziałek – 
czwartek 10%
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 
10%
Rabat na desery, 
kawę, herbatę – 10%  
( w niedzielę od godz. 
16.00)
Zniżka nie 
obowiązuje
 w przypadku 
organizacji wszelkich 
imprez.

Rabat na dania z karty
poniedziałek – 
czwartek 10%
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 
10%
Rabat na desery, 
kawę, herbatę – 20%  
( w niedzielę od godz. 
16.00)
Zniżka nie obowiązuje
w przypadku 
organizacji wszelkich 
imprez.

Rabat na dania z karty 
poniedziałek – 
czwartek  10%
Rabat na obiady dnia 
poniedziałek – piątek 
10%
Rabat na desery, 
kawę, herbatę – 10%   
( w niedzielę od godz. 
16.00)
Zniżka nie obowiązuje
 w przypadku 
organizacji wszelkich 
imprez.

50.

Kawiarnia CAFE CALISIA
Daria Pawlak
Aleja Wolności 6
62-800 Kalisz
tel. 62 767 67 00

10% rabatu
na całą ofertę

gastronomiczną 
(nie dotyczy alkoholu)

10% rabatu
na całą ofertę

gastronomiczną 
(nie dotyczy alkoholu)

10% rabatu
na całą ofertę

gastronomiczną 
(nie dotyczy alkoholu)



51.
  

Restauracja 
PIWNICA RATUSZOWA
Główny Rynek  20
62-800 Kalisz

Restauracja oferuje 
10% rabatu 

na dania i napoje
z Karty

Restauracja oferuje 
10% rabatu 

na dania i napoje
z Karty

Restauracja oferuje 
10% rabatu 

na dania i napoje
z Karty

52.

 

       

Kawiarnia  MARYSIEŃKA                               
Stara Lodziarnia                                               
Anna Sośnicka                                                       
ul. Górnośląska 32                                              
62-800 Kalisz                                                        
tel. 62 757 66 21     
www.marysienka.sosnicka.pl

10% rabatu 
na wszystko w lokalu
 z wyłączeniem oferty

cateringowej

10% rabatu 
na wszystko w lokalu
 z wyłączeniem oferty

cateringowej

10% rabatu 
na wszystko w lokalu 
z wyłączeniem oferty

cateringowej

53.

ZAHIR KEBAB & CAFE                                
USŁUGI GASTRONOMICZNE                              
ul. Czaszkowska 1d                                             
62-800 Kalisz                                                       
tel.  62 598 46 06                                                    
www.zahir-kebab.kalisz.pl

5% zniżki 
na zakup posiłku

z wyłączeniem napoi 
i alkoholu 

5% zniżki 
na zakup posiłku

z wyłączeniem napoi 
i alkoholu

5% zniżki
na zakup posiłku

z wyłączeniem napoi
 i alkoholu

54.
                          
Pizzeria Planeta                                       
Arkadiusz Wdowczyk                                         
ul. Cypriana Godebskiego 9                              
62-800 Kalisz                                                        
tel. 796-243-775                                                      
tel. 795-402-432                                             
pizza-planeta-bis.kalisz@wp.pl                          

Rabat 10% 
na cały asortyment

w lokalu

Rabat 10% 
na cały asortyment

w lokalu

Rabat 10% 
na cały asortyment

w lokalu

http://www.zahir-kebab.kalisz.pl/


55. Cukiernia Na Rogu
ul. Kościuszki 18
ul. Górnośląska 38/1A
62-800 Kalisz
tel. 62 767 22 70

-----
5%rabatu

 przy zakupie ciasta
powyżej 20 zł.

------

56. 

Księgarnia Kaliska
Maria Ambroziak
Sprzedaż podręczników szkolnych, gier, puzzli, 
zabawek, art. biurowych, beletrystyki
ul. Kościuszki 11
62-800 Kalisz
tel. 62 599 80 00
księgarnia.kaliska@o2.pl

10% rabatu 
na gry, puzzle,

zabawki, beletrystykę
5% rabatu 

na artykuły biurowe
i papiernicze
 5% rabatu

na podręczniki
szkolne

10% rabatu 
na gry, puzzle,

zabawki, beletrystykę
5% rabatu 

na artykuły biurowe
i papiernicze
 5% rabatu

na podręczniki szkolne

10% rabatu 
na gry, puzzle,

zabawki, beletrystykę
5% rabatu 

na artykuły biurowe
i papiernicze
 5% rabatu

na podręczniki szkolne

57.

SKLEP FIRMOWY Kids On
Odzież i bielizna dziecięca oraz damska, 
męska i ciążowa
Paulina Przepiórka
ul. Staszica 38
62-800 Kalisz
tel. 62 307 00 79
www.kids-on.pl

Sprzedaż odzieży
i bielizny

z wyłączeniem rajstop
oraz skarpetek

5%

Sprzedaż odzieży
i bielizny

z wyłączeniem rajstop
oraz skarpetek

5%

Sprzedaż odzieży
i bielizny

z wyłączeniem rajstop
oraz skarpetek

5%

58.
Decathlon Kalisz
ul. Poznańska 80-86
62-800 Kalisz
NIP: 951-18-55-233

----- -----

10% zniżki od
oferowanej ceny towaru

na odzież i obuwie
( dotyczy wyłącznie

artykułów dziecięcych
i juniorskich ). 

Partner zastrzega, iż
skorzystanie ze zniżek

przez posiadaczy
„Kaliskiej Karty  Rodzina

3+” możliwe jest
wyłącznie przy zakupie

towarów w ilościach
detalicznych.

Sprzedawca ma prawo
odmowy przyznania

zniżki wynikającej
z „Kaliskiej Karty  Rodzina

3+”
w przypadku próby
nabycia towarów w
ilościach hurtowych.

Zniżka z tytułu
posiadania „Kaliskiej
karty Rodzina 3+” nie

jest udzielana na towar
już przeceniony.

http://www.kids-on.pl/


59.

Sklep Elektryczny MEGAWAT 
Jan Smoliga
ul. Piskorzewska 6
62-800 Kalisz
tel. 62 757 59 37

Rabat w wysokości 8 %
na cały asortyment

w sklepie

Rabat w wysokości 8 %
na cały asortyment

w sklepie

Rabat w wysokości 9 %
na cały asortyment

w sklepie

60.

   

„Audiofon” Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Babina 2
62-800 Kalisz
tel. 62 763-22-54

----

Zniżka na zakup
baterii do aparatów
słuchowych – 25%

Zniżka na zakup
filtrów i akcesoriów

pielęgnacyjnych – 25%

-----

61.

CZYSTA CHATA
Chemia zachodnia, opakowania, artykuły 
szkolne i biurowe, art. imprezowe
ul. Legionów 27
62-800 Kalisz

Chemia zachodnia
–  5%

Chemia profesjonalna
– 10%

Art. szkolne, biurowe,
imprezowe,

dmuchanie balonów
helem
 -  10%

Chemia zachodnia
– 5%

Chemia profesjonalna
– 15% 

Art. szkolne, biurowe,
imprezowe,

dmuchanie balonów
helem
 – 15%

Chemia zachodnia
– 5%

Chemia profesjonalna
– 15%

Art. szkolne, biurowe,
imprezowe,

dmuchanie balonów
helem 
– 15%

62.

DWIE GRACJE
Sklep z ubraniami w rozmiarach 44-64
ul. Zamkowa 9/5
(wejście od ul. Chodyńskiego)
62-800 Kalisz
tel. 608 324 811
FB: Dwie Gracje 5% rabatu 

na zakup ubrań
5% rabatu 

na zakup ubrań
5% rabatu 

na zakup ubrań



63.
BABYWOW.pl
sprzedaż artykułów dla dzieci
ul. Polna 100/3
62-800 Kalisz
www.babywow.pl
tel. 508 124 149

5%
sprzedaż artykułów
i zabawek dla dzieci

5%
sprzedaż artykułów
i zabawek dla dzieci

5%
sprzedaż artykułów
i zabawek dla dzieci

64.

„ADAM-TEK”
Adam Wiertelak
ul. Stawiszyńska 58
62-800 Kalisz
tel. 62 767 43 47

10% rabatu
na zakupy artykułów

BHP i P-poż.
 powyżej 150 zł.

10% rabatu 
na zakupy artykułów

BHP i P-poż. 
powyżej 50 zł.

10% rabatu
na zakupy artykułów

BHP i P-poż. 
 powyżej 150 zł.

65. 

Salon Fryzjerski SUBLIME
wejście od ul. Rzeźniczej
62-800 Kalisz
tel. 62 757 03 86
www.salonsublime.pl
fb: salonsublime

-----

10% rabatu 
na strzyżenie

z modelowaniem
(damskie) 

i strzyżenie męskie
z myciem

-----

66.

F.H.U. ŚWIAT OPON  WULKANIZACJA                
Mariusz Skonieczny                                             
ul. Mieczysława Starego 1-5                                  
62-800 Kalisz                                                        
tel. 508 109 162

Obsługa klimatyzacji   
– 10% rabatu
Ozonowanie                
– 10% rabatu
Naprawa 
wulkanizacyjna           
–  10% rabatu

PROMOCJE 
NIE ŁĄCZĄ SIĘ

Obsługa klimatyzacji    
– 10% rabatu
Ozonowanie                 
– 10% rabatu
Naprawa 
wulkanizacyjna             
– 10% rabatu

PROMOCJE 
NIE ŁĄCZĄ SIĘ

Obsługa klimatyzacji   
– 10% rabatu
Ozonowanie                  
– 10% rabatu
Naprawa 
wulkanizacyjna            
– 10% rabatu

PROMOCJE 
NIE ŁĄCZĄ SIĘ

http://www.salonsublime.pl/
http://www.babywow.pl/


67.

Instalacje Sanitarne, Gazowe, CO, Ślusarstwo,
Budownictwo                                                
Michał Ditkowski                                                 
ul. Łużycka 6                                                         
62-800 Kalisz                                                       
tel.  62 768 06 00               

Rabat na cały zakres
działalności firmy

– 5%
----- -----

68.

Szklarz Ryszard Kowalski
ul .Górnośląska 37a                 
62-800 Kalisz
tel. 62 766 44 51
www: szklarzkowalski.kalisz.pl

Rabat 15%
na usługę szklarską -

robociznę

Rabat 15%
na usługę szklarską -

robociznę

Rabat 15%
na usługę szklarską -

robociznę

69.

PW PALETY
Produkcja Dystrybucja
Piotr Wołoszyn
ul. Kozienicka 26
62-800 Kalisz
tel. 531 928 539

10% rabatu 
na opakowania

drewniane 
przemysłowe – palety

różnowymiarowe,
odpady drewniane

10% rabatu 
na opakowania

drewniane 
przemysłowe – palety

różnowymiarowe,
odpady drewniane

10% rabatu 
na opakowania

drewniane 
przemysłowe – palety

różnowymiarowe,
odpady drewniane

70.
BREWA s.c.
Karol Marczak, Maciej Borowiak
ul. Częstochowska 77
62-800 Kalisz
tel. 62 590 42 82  lub 661 305 701
www.brewa.pl
email: kontakt@brewa.pl 

3% rabatu 
na montaż instalacji

fotowoltaicznej
3% rabatu

na montaż  systemu
folii grzewczych

3% rabatu 
na montaż instalacji

fotowoltaicznej
3% rabatu

na montaż  systemu
folii grzewczych

3% rabatu 
na montaż instalacji

fotowoltaicznej
3% rabatu

na montaż  systemu
folii grzewczych

71.

Studio Podłogowe OHRPOL
Ryszard Ordziejewski
ul. Morelowa 1 
62-800 Kalisz
prace remontowo – budowlane 
ohrpol@ohrpol.pl
www.cyklinowanie.kalisz.pl

5% rabatu 
na cyklinowanie

podłóg
10% na zakup olejów,

lakierów i klejów

5% rabatu 
na cyklinowanie

podłóg
10% na zakup olejów,

lakierów i klejów

5% rabatu 
na cyklinowanie

podłóg
10% na zakup olejów,

lakierów i klejów

http://www.brewa.pl/
mailto:kontakt@brewa.pl


72.

 

Biuro Podróży Antolczyk Travel
ul. Pokrzywnicka 42
62-800 Kalisz
antolczyktravel@gmail.com

5% rabatu
na wycieczki dla

klienta
indywidualnego

5% rabatu
na wycieczki dla

klienta
indywidualnego

5% rabatu
na wycieczki dla

klienta
indywidualnego

73.

         
Stacja Paliw
CIRCLE K
ul. Podmiejska 22B
62-800 Kalisz

OFERTA OBEJMUJE WYBRANE STACJE 
W TYM STACJĘ PRZY UL. PODMIEJSKIEJ

tel. 62 766 45 72

Paliwa zwykłe / 
bazowe  
-rabat 8 gr/l
Paliwa Premium 
 - rabat 15 gr/ l
Myjnia – 25 % rabatu
Wybrana oferta 
gastronomiczna 
– 20% rabatu

ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄ
WYŁĄCZNIE
POSIADACZY

KALISKIEJ KARTY
MIESZKAŃCA

BĘDĄCYCH
JEDNOCZEŚNIE
POSIADACZAMI

KARTY DUŻEJ
RODZINY

Paliwa zwykłe / 
bazowe  
-rabat 8 gr/l
Paliwa Premium 
 - rabat 15 gr/ l
Myjnia – 25 % rabatu
Wybrana oferta 
gastronomiczna 
– 20% rabatu

ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄ
WYŁĄCZNIE
POSIADACZY

KALISKIEJ KARTY
MIESZKAŃCA

BĘDĄCYCH
JEDNOCZEŚNIE
POSIADACZAMI

KARTY DUŻEJ
RODZINY

Paliwa zwykłe / 
bazowe  
-rabat 8 gr/l
Paliwa Premium 
 - rabat 15 gr/ l
Myjnia – 25 % rabatu
Wybrana oferta 
gastronomiczna 
– 20% rabatu

ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄ
WYŁĄCZNIE
POSIADACZY

KALISKIEJ KARTY
MIESZKAŃCA

BĘDĄCYCH
JEDNOCZEŚNIE
POSIADACZAMI

KARTY DUŻEJ
RODZINY

mailto:antolczyktravel@gmail.com

