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. 
Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka 

Osoba 
do kontaktu 

numer telefonu 

1. 1 

 

NZOZ „ PRESTIGE” 
ul. G. Morcinka 43 
45-531 Opole 

 stomatologia zachowawcza 

  endodoncja 

 chirurgia 

  protetyka 

  periodontologia  
 ortodoncja 

 10% stomatologia zachowawcza  

 10% chirurgia  

 bezpłatne  przeglądy 

tel. 77/423 44 85 

2. 2 

 

Zalewski i Partnerzy  
Sp. z o.o. 
ul. Orląt Lwowskich 6/6 
45-371 Opole 

 zajęcia grupowe 

 treningi personalne 

 usługi rehabilitacyjne 

  masaże  
        

 20%  zniżki na zajęcia grupowe dla 
rodziców oraz osób starszych 

 25%  zniżki na zajęcia grupowe dla dzieci i 
dzieci niepełnosprawnych [warunkiem 
jest uczestnictwo z rodzicem (rodzicami)] 

 
tel. 77/54 72 839              
tel. 696 422 792 

3. 3 

 

ARKA VITAE S.A. 
Sanatorium Ustroń 
Ośrodek Magnolia, 
Ośrodek Tulipan 
ul. Szpitalna 15-21 
43-450 Ustroń 

 pobyty sanatoryjne i 
rehabilitacyjne  

 działalność rekreacyjno-
wypoczynkowa  

 turystyka i edukacja zdrowotna 

 10%  rabatu na pobyty sanatoryjne 
klasyczne 

 10%  rabatu na pobyty sanatoryjne z 
kuracją   ziołami Ojca Grzegorza Sroki 

tel. 883 386 028 

4. 4 

 

P.H.U.- „POLFIX” 
Zygmunt Musiał 
ul. Korfantego 6 
46-070 Chmielowice 

 sprzedaż hurtowa i detaliczna  
artykułów dla dzieci 

 10% na zakupy w sklepach 
    „BABY BLUE” ul. Reymonta 19 

„BABY BLUE” 
ul. Oleska 6 

tel. 602 319 933 

5. 5 

 

YAMAHA SZKOŁA MUZYCZNA 
ul. Katowicka 50 
45-061 Opole 
(budynek NTO) 

 zajęcia muzyczne,  

 nauka gry na instrumentach 
muzycznych   

 nie pobieranie opłaty wpisowej od 2-ego 
członka rodziny (dziecka, rodzica , 
seniora), który zapisze się do Szkoły 
Muzycznej YAMAHA  w Opolu 

 
tel.  77/ 406 68 54 

6. 6  Przedsiębiorstwo Handlowe  
„POL-DOM” Marzena Wojtas 
ul. Sportowa 7 B 
43-450 Ustroń 

 pokoje gościnne SYLWIA  10% od całości pobytu   oprócz opłaty 
uzdrowiskowej 

tel. 502 311 933 
tel. 33/ 851 13 69 

7. 7 

 

ORINOKO 
Szkolenia i Doradztwo 
ul. Szpitalna 4 
45-010 Opole 

 szkolenia oraz usługi  edukacyjne  20% rabatu przy usługach do 1000,00 zł 

 30% rabatu przy usługach powyżej 
1001,00 zł 

tel. 77/551 38 48 



8. 8 

 

Royal School 
Centrum Języków Obcych 
ul. Katowicka 65 
54-061 Opole 

 prowadzenie kursów językowych  10% zniżki na kursy językowe dla dzieci i 
ich rodziców 

 

tel. 77/547 26 18 
tel. 790 428 859 

9.   9 

 

PeKaDe Partners  Sp. z o. o. 
ul. Oleska 11 
45-052 Opole 

 kompleks oferujący usługi 
gastronomiczne  

 hotelarskie oraz rozrywkowo-
rekreacyjne 

 5% zniżki na wszystkie usługi  w obiekcie 
Szara Willa/Fitlife 

tel. 77/ 441 45 75 

10.  10 

 

„Tur Hotel” s. c. 
Przemysław i Tomasz 
Gorzelanny 
Pokrzywna 76 
48-267 Jarnołtówek 

 hotele i inne obiekty 
zakwaterowania 

  gastronomia (restauracje) 

  rekreacja (basen, park linowy) 

 5%  zniżki w roku kalendarzowym 2015 na 
wstęp do parku: Interaktywny Park 
Edukacji i Rozrywki  
„ROSENAU Zaginione Miasto” 

tel.77/439 75 45 

11. 11 

 

Centrum Edukacji MASTER 
Solaris Center poziom +4 
Plac Kopernika 16 
45-040 Opole 

 szkoła językowa Rabat na kurs językowy: 

 50% dla 3-ej i każdej kolejnej osoby z 
rodziny uczestniczącej w kursie 

 30% dla każdego seniora 

tel. 696 510 486 
tel. 77/ 441 41 01 

12. 12 

 

Fundacja Harmonia Życia 
ul. Kościuszki 22/5 
45-062 Opole 
 

 organizowanie zajęć, szkoleń, 
warsztatów dla grup i osób 
fizycznych. 

 wspieranie wszelkich działań na 
rzecz rodziny, systemu pieczy 
zastępczej i osób potrzebujących 
pomocy. 

 40% zniżki na doradztwo indywidualne 
oraz zajęcia edukacyjne programu NEO 
SEA 7 elementów pełnej harmonii życia 

tel. 77/ 436 80 24 

13. 13 

 

Zakład Stolarski „Gebauer”,                    
Jan Gebauer 
ul. Św. Marcina 35  
46-050 Tarnów Opolski 

 produkcja stolarki otworowej         
z drewna (okna, drzwi, okiennice, 
parapety) 

 dodatkowe 5% zniżki  (po uwzględnieniu 
wszystkich rabatów, które będą w tym 
czasie obowiązywać, czyli od ostatecznej 
ceny odejmujemy 5%) 

tel. 77/ 464 48 58 

14. 14 

 

P.H.U.P „PAMAT” s. c. 
Ewa i Mirosław Wąsińscy 
ul. J. Lompy 25 
46-300 Olesno 

 usługi gastronomiczne  10% zniżki  Restauracja „RATUSZOWA” 
Restauracja „U WĄSIŃSKICH” 
Bar „KUCHNIA DOMOWA” 

tel. 601 487 216 
 

15. 15 

 

Firma Handlowa „EWA” 
Mirosław Wąsiński  
ul. Rynek 22 
46-300 Olesno (Sklep 
Kosmetyczny „KOSMETERIA”) 

 sprzedaż detaliczna kosmetyków i 
artykułów toaletowych 

 5% zniżki na kosmetyki i artykuły 
toaletowe 

tel. 34/358 30 64 



16. 16 

 

Niepubliczny Specjalistyczny 
ZOZ Rondo s. c. 
ul. Krakowska 28 
45-075 Opole 

 badanie wzroku  

  usługi z zakresu optyki okularowej 

 soczewki kontaktowe 

 sprzedaż okularów słonecznych 

 10% rabat na okulary korekcyjne i 
przeciwsłoneczne 

 bezpłatne badanie wzroku w gabinecie 
optometrii przy zakupie okularów 

tel. 77/441 56 15 

17. 17 

 

Zakład Optyczny  
Witold Siejka-Domański 
ul. Reymonta 8a 
45-065 Opole 

 badanie ostrości wzroku  

  usługi z zakresu optyki okularowej 

 soczewki kontaktowe 

 sprzedaż okularów słonecznych 

Proponowane zniżki w roku 
kalendarzowym 2014 i 2015 

 10% rabatu na okulary korekcyjne i 
przeciwsłoneczne 

 bezpłatne badanie ostrości wzroku przy 
zakupie okularów 

tel. 77/453 14 26 

18. 18 

 

Akademia Szkraba Anna 
Nałęcz- Sikorska 
ul. Powstańców Śląskich 32A/2 
45-088 Opole 

 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
od 6 miesięcy do 3 lat 

 20% rabatu na godzinne zajęcia szkrabiki i 
małe szkraby 

tel.504 205 555 

19. 19 

 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Praxi-Dent 
ul. Niemodlińska 63 
45-864 Opole 

 stomatologia 

 medycyna estetyczna 

 10% zniżki na usługi stomatologiczne 

 10% zniżki na usługi medycyny 
estetycznej 

tel. 77/ 474 46 55 
tel. 533 747 659 
 

20. 20 

 

Szkoła Wyższa  
im. B. Jańskiego 
ul. Sempołowskiej 2 
45-044 Opole 

 szkolnictwo wyższe  pakiet „Wielodzietna rodzina” tel. 77/ 441 41 00 
tel. 668 487 753 

21. 21 

 

Multilingua 
ul. Grunwaldzka 13A/10 
46-200 Kluczbork 

 szkolenia językowe 

 tłumaczenia 

 10% zniżki na kursy językowe 

 15% zniżki na tłumaczenia 

tel. 534 454 545 

22. 22  Szkoła Nauki Jazdy „MISTRZ” 
ul. Oleska 117 
45-231 Opole 

 szkolenie kandydatów na 
kierowców kat. A1, A2, A i B  

 10% od ceny podstawowej, zniżka nie 
będzie się łączyć z innymi promocjami 

tel. 603 290 529 

23. 23 

 

FIRMA  „UNITRADE”  
Bogdan Szydłowski 
Hotel Zacisze 
ul. Biwakowa 2 
46-045 Turawa 

 restauracja 

  hotel 

  pobyty wypoczynkowe  

 15% zniżki na wszystkie usługi w hotelu tel. 77/402 90 30 
 

24. 24 

 

DEKART 
Usługi Ogólnobudowlane 
Jarosław Jandura  
Partner Firmy BUDVAR 
CENTRUM S.A. 
ul. Oleska 6A 
45-222 Opole 

montaż stolarki otworowej:  

 okna PCV, drewniane, aluminium 

 drzwi zewnętrzne i wewnętrzne  

 rolety zewnętrzne  

 roletki  

 parapety 

 dodatkowe 5% na cały asortyment w 
ofercie oraz montaż 

tel. 77/453 66 99 
 



25. 25 

 

P.H.U. Agnieszka Żurawska 
ul. Wiejska 22/3 48-200 Prudnik 
Siedziba: Hotel Dębowe 
Wzgórze Pokrzywna 48 
48-267 Jarnołtówek 

 usługi hotelarsko-gastronomiczne rabat 15% na: 

 usługi noclegowe 

  usługi kosmetycznego 

 usługi gabinetu masaży 

 pozostałe usługi WELNNESS & SPA   

tel.604 759 224 

26. 26 

 

Imex Piechota 
ul. Portowa 7 
45-116 Opole 

 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
opału (węgiel, koks, paliwo 
ekologiczne). 

 Zniżka w wysokości 15,00 zł brutto/t.  
przy zakupie opału na wszystkich składach 
IMEX-PIECHOTA I Sp. z o. o. sp. k. 

tel.77/454 31 41 

27. 27 

 

„RADIO TAXI 919” S.C 
J. Więcek, K. Młynarczyk 
Ul. Głogowska 35 
45-316 Opole 

 Taxi- przewóz osób  rabat 10% tel. 606 628 882 

28. 28 

 

JuraPark  
ul. 1 Maja 10 
46-060 Krasiejów 
„STOWARZYSZENIE DELTA”  
ul. Sandomierska 4 
27-400 Ostrowiec  Św. 

 edukacja, rozrywka 

 gastronomia - grill, lody, gofry 

 wypoczynek 

 zabawa 

 rekreacja 

 20% seniorzy i rodziny tel. 602 876 134 

29. 29 

 

MEBLE WRZECIONO 
Artur Wrzeciono 
Sklep Meblowy 
ul. Powstańców Śl. 20 
47- 180 Izbicko 

Produkcja i sprzedaż mebli 
tapicerowanych: 

 komplety wypoczynkowe 

 kanapy 

 wersalki 

 narożniki pod wymiar 

 tapczany 

 materace 

 10% rabatu na meble tapicerowane 

 5% na meble pokojowe- meblościanki, 
komody, garderoby 

tel. 77/403 23 31 

30. 30 

 

Zakład Usług Komunalnych             
sp. z o.o. Baborów 
ul. Krakowska 1,  
48-120 Baborów 

 Usługi transportowe, wodno-
kanalizacyjne, gospodarka 
odpadami, utrzymanie terenów 
zieleni miejskiej i cmentarzy, usługi 
budowlane 

 45% wartości biletów miesięcznych i 
jednorazowych w regularnych 
przewozach autobusowych dla osób 
objętych „Opolską Kartą Rodziny i 
Seniora”. Ulga handlowa nie łączy się z 
innymi ulgami handlowymi i ustawowymi. 

tel. 77 403 69 66 
tel. 77 403 69 82 

31. 31 

 

Biuro Usług Turystycznych i 
Rehabilitacyjnych „ALF” Z. i T. 
Leśniak Sp. J. 
ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole 

 Usługi w branży turystycznej 
 

 5% zniżki na własne imprezy biura 
obejmującą mieszkańców całego 
województwa dla rodzin z dwojgiem i 
trojgiem dzieci, rodzin z czworgiem i 
więcej dzieci, dla osoby powyżej 65 roku 
życia i dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

tel.77 454 08 82 

32. 32 

 

Bio Lave 
ul. Książąt Opolskich 34a/1 
45-006 Opole 

 Działalność fizjoterapeutyczna 
 

 20%  zniżki tel.698 173 016 



33. 33 

 

Centrum Artystyczne 
RYTM Angelika Błaziak 
Ul. Niemodlińska 19 lok. 5 
parter 45-710 Opole 
Zaodrze pawilon Karo 

 Zajęcia, warsztaty dla dzieci, sala 
zabaw  
 

 15% zniżki na salę zabaw, warsztaty i 
zajęcia dla drugiego i kolejnego dziecka w 
rodzinie 

tel.501 581 369 

34. 34 

 

Salon Fryzjeski „Twój Styl” 
ul. Budowlanych 4b/35 
45-005 Opole 
Pawilon Kaufland 

 Usługi fryzjerskie 
 

 20% zniżki dla dzieci i ich rodziców oraz 
osób starszych 

tel.77/437 50 76  
 

35. 35 

 

P.W. Kowemat 
Tomasz Puda 
ul. Krakowska 28A 
47-100 Strzelce Opolskie  

 Usługi, handel 

 Sklep ul Rynek 10, Strzelce 
Opolskie 

 Biuro nieruchomości ul. Zamkowa 
1    pok. 200,  Strzelce Opolskie 

 15% na obuwie dziecięce 

 10% na pozostałe artykuły sportowe, 
obuwie, odzież 

 50% na usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami 

tel.501 401 230 

36. 36 

 

Hotel Spałka 
P.H.U.P. Paweł Spałka 
ul. Waryńskiego 16 
46-200 Kluczbork 

 hotelarstwo 

 gastronomia  

15 % rabatu na  

 usługi noclegowe 

 usługi gabinetu masaży 

 usługi SPA 

 danie i napoje gorące w restauracji i  
PUB-ie  

tel.77/412 20 00 

37. 37 

 

Wypożyczalnia DVD”ALFA” 
ul. Sieradzka 3 
45-304 Opole 

 Usługi -wypożyczalnia filmów  50% zniżki wszystkie wypożyczenia 
filmów DVD 

 10% zniżki przy zakupie i wymianie gier 
na wszystkie konsole                                 
(P3; PS2;PSP;Xbox;Xbox360; PC) 

tel.697 786 555 

38. 38 

 

Z.W.U.H. „BOMAR MEBLE”  
Wrzeszcz Sp. J.  
ul. Powstańców Śląskich 18          
46-300 Olesno 

 Handel i produkcja mebli  
(stoły, krzesła, ławo-stoły) 

 10 % na cały asortyment tel.34/ 350 55 85 

39. 39 

 

Ośrodek Medyczny  
Beta-S 
45-067 Opole 
ul. Dubois 39 

 Ośrodek Medyczny, Rehabilitacji i 
Fizykoterapii 
 

 25 % terapie manualne 

 25 % wady postawy 

 20 % termo akupunktura 

 20 % masaże lecznicze, limfatyczne 

 20 % zabiegi fizykalne (prądy) 

 20 % świecowanie uszu   

tel.77 /44 25 230 
tel.601 466 975 
tel.692 57 5147 

40. 40 

 

piTERN Sp. z o.o.  
ul. Serdeczna 8 
Wysogotowo 
62-081 Przeźmierowo 

 Dostawa i montaż kolektorów 
słonecznych, modułów 
fotowoltaicznych, pomp ciepła, 
zmiękczaczy wody oraz pieców CO 

 15 % zniżki na zakup i montaż zestawu 
kolektorów słonecznych 

 5 % zniżki na zakup i montaż zestawu 
fotowoltaicznego 

 10 % zniżki na zakup i montaż Kotla CO 

 10 % zniżki na zakup i montaż 
zmiękczacza wody 

tel.616 791 4 14 



 7 % zniżki na zakup i montaż pompy 
ciepła  

41. 41 

 

IQ Pilates Sylwia Kapałka 
ul. Katowicka 50 
45-061 Opole 

 Usługi związane z poprawą 
kondycji fizycznej i 
sprawności(zajęcia typu Pilates, 
Zdrowy kręgosłup, bodyART, Joga) 

 20% rabatu na zajęcia grupowe wg planu 
zajęć studia w roku kalendarzowym 
2014/15 

Sylwia Kapała 
tel.606 835 759 

42. 42 

 

Zakład Sprzętu 
Ortopedycznego i 
Rehabilitacyjnego 
„KORFANTÓW”   Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 

 Produkcja sprzętu ortopedycznego 
i rehabilitacyjnego 

 Bezpłatne badania stóp podoskopem 
komputerowym z diagnozą 

 Wykonanie na podstawie badań wkładek 
ortopedycznych indywidualnie dla 
pacjenta ze zniżką 10% 

tel.77/ 431 90 23 

43. 43 

 

Szkoła Języków Obcych ETNA 
ul. Częstochowska 15 
46-040 Ozimek 
ul. Fabryczna 1 
47-330 Zdzieszowice 

 Prowadzenie kursów językowych 

 Sprzedaż podręczników 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci  

 10% zniżki na kursy językowe dla dzieci 
oraz rodziców, 5% zniżki na podręczniki 
szkolne 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci  

 15% zniżki na kursy językowe dla dzieci 
oraz rodziców, 5% zniżki na podręczniki 
szkolne 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 18% zniżki na kursy językowe dla dzieci 
oraz rodziców, 8% zniżki na podręczniki 
szkolne 

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

  20% zniżki na kursy językowe dla dzieci 
oraz rodziców, 10% zniżki na podręczniki 
szkolne 

tel.792 081 567 

44. 44  FIRMA HANDLOWA 
“PRIMERO” 
ul. Sadowa 4 47-100 Strzelce 
Opolskie Sklepy: Strzelce 
Opolskie, ul. Rynek 3, Ul. Rynek 
18, Kędzierzyn-Koźle , ul. 
Matejki 12B 

 Handel detaliczny  odzieżą i 
obuwiem sportowym 

 5% na cały asortyment (płatność 
gotówką) 

 3% na cały asortyment (płatność kartą) 
nie dotyczy towarów obniżonych 

tel.77/462 16 95  tel.606 
807 744 

45. 45 

 

Knychtech 
Przemysław Knych 
Maszyny dla Specjalistów 
ul. G. Zapolskiej 30/9 45-356 
Opole Warsztat samochodowy 

 Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych                                             
z wyłączeniem motocykli  

 25% zniżki  tel.883 377 484 



46. 46 

 

Spółdzielnia Socjalna „Centrum 
Zdrowego Życia” 
UL. Barlickiego 7 
45-020 Opole 

 Usługi prozdrowotne  5% Lampa Bioptron 

 10% opieka 

 10% sauna na podczerwień 

 10% koloroterapia w saunie 

 15% porady radiestezyjne 

 10% terapia radiestezyjna 

 15% dietetyk 

 15% Vega-test 

 20% masaże 90 minut 

 15% masaże 60 minut 

tel.77/439 22 20 
Tel. 502 686 195 

47. 47 

 

Euromedyk A.Sochacki, 
T.Sochacki Spółka Jawna 
Ul. Ozimska 19/10 
45-057 Opole 

 Rehabilitacja, basen, odnowa 
biologiczna  

 Rehabilitacja: 
20% zniżki przy wykupieniu z góry 10 
zabiegów 
10% zniżki przy wykupieniu z góry 5 
zabiegów 

 Basen weekendy 
50% dzieci 
15% rodzice 
Sauna sucha, parowa i jacuzzi 

tel. 77/441 32 95 

48. 48 

 

Teatr im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu  
Plac Teatralny 12         
 45-056 Opole 

 usługi  Rodziny (25% biletów   na każdy 
spektakl):    bilet normalny -  22 zł     
bilet ulgowy -  13 zł, 

 Seniora 65+ - bilet   ulgowy 13 zł 

tel. 77/453 90 82 

49. 49 

 

Filharmonia Opolska im. 
Józefa Elsnera w Opolu 
ul. Krakowska 24            
46-020 Opole 

 usługi  50% ceny biletu  Zniżka obejmuje 
koncerty własne Filharmonii,  
zniżka nie dotyczy koncertów 
impresaryjnych  

tel. 77/442 32 70 

50. 50 

 

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Emanuela Smołki 
w Opolu 
Piastowska 18 45-081 Opole 

 usługi  50% zniżka wysokości zryczałtowanej 
opłaty tytułem usług 
informatycznych pobierana przy 
wpisie do biblioteki - aktualna opłata 
6 zł, zniżka 3 zł. 

tel. 77/406 64 30 

51. 51 

 

Muzeum Śląska Opolskiego w 
Opolu 
ul. Św. Wojciecha 13                
45-023 Opole 

 usługi  50% zniżki na bilety wstępu do 
budynku głównego Mały Rynek 7, 
Kamienicy czynszowej przy ul. św. 
Wojciecha 13. Pozostałe budynki 
muzealne: Galeria MŚO, ul. Ozimska 
10 oraz Muzeum Czynu 
Powstańczego w Górze św. Anny nie 

objęte są zniżką z uwagi na symboliczną 
opłatę za wstęp. Ponadto zniżki nie 
dotyczą opłaty za warsztaty oraz lekcje. 

Tel. 77/453 66 77 



52. 52 

 

Muzeum Wsi Opolskiej w 
Opolu  
Wrocławska 174           46-020 
Opole 
 

 usługi  bilet wstępu do muzeum normalny:  
5 zł od osoby (aktualnie 10 zł) 

 bilet wstępu do muzeum ulgowy: 
2,50 od osoby (aktualnie 5 zł) 

    Zniżki nie obowiązują wstępu do 
Muzeum podczas organizowanych 
imprez plenerowych 

tel. 77/474 30 21 

53. 53 

 

Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w 
Łambinowicach –Opolu  
Minorytów 3  46-020 Opole 

 usługi  50 % zniżki na usługi przewodnickie,  
zwiedzanie muzeum rowerem, 
projekcję filmu dokumentalnego. 
 

tel. 77/453 78 72 

54. 54 

 

Akademia Twórczej Zabawy  
„A KU KU” 
ul. Ossowskiego 11c/6 
46-203 Kluczbork 

 usługi  Zniżka 10% na pakiet „urodziny z 
klaunem” 

tel. 503 055 499 

55. 55 

 

„MALIK” Marek Malik 
45-054 Opole 
Ul. Grunwaldzka 1 
KAWIARNIA LWOWSKA 
 ul. Stanisława Spychalskiego 1 
45-054 Opole 

 kawiarnia  10% zniżki na kawę 

 5% zniżki na torty urodzinowe 

tel. 77 445 93 81 

56. 56 

 

FIRMA KOMPUTEROWA 
TERABAJT S.C. 
Grzegorz Biernat, Roman 
Grąźlewski 
ul. Piłsudskiego 9 
47-100 Strzelce Opolskie 

 Sprzedaż i naprawa sprzętu  5% sprzęt 

 10% materiały eksploatacyjne 

 15% usługi 

tel. 77/ 440 18 48 

57. 57  A i Z Spółka z o.o. 
ul. G. Piramowicza 9/6 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Kwiaciarnia „Agawa” Koźle 
ul. Pamięci Sybiraków 13  

 handel Zniżka dla rodziny z dwójką, z trojgiem 
dzieci 

 10% zniżki na towary i usługi  
Zniżka dla rodziny dla rodziny z czworgiem 
i więcej dzieci, dla seniorów po 65 roku 
życia i dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnych 

 15% zniżki na towary i usługi   

tel. 881 697 266 

58. 58  Rol – Mos- Flor 
Zdzisław Kierszko 
ul. G. Piramowicza 9/6 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Kwiaciarnia „Agawa” + ksero 
Targowisko centrum – box nr 

 handel, usługi Zniżka dla rodziny z dwójką, z trojgiem 
dzieci 

 10% zniżki na towary i usługi  
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci, dla seniorów po 65 roku życia i dla 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych 

tel. 881 697 266 



77,78 i 91 
Opole, ul. Targowa 14 

 15% zniżki na towary i usługi   

59. 59  A-D ARTYKUŁY PAPIERNICZE 
S.C. D.BRZEZINA A.THOMS 
ul. Reymonta 19 
45-066 Opole 

 handel  10% rabat na zakupy tel. /4537510 

60. 60 

 

MotoAdiii Service Adrian 
Wojtuś 
Branice 48-140                                               
ul. 1 Maja 36 

 Usługi motoryzacja, transport  20% zniżki na wszystkie usługi tel. 77/485 60 05 

61. 61  Salon Masażu                                  
„MAS-MED” Wioleta Richter 
47-120 Zawadzkie 
ul. Opolska  29 A 

 Masaże lecznicze, klasyczne, 
sportowe  

 10% zniżki na wszystkie usługi tel. 724 150 504 

62. 62 

 

Miejski Ośrodek Kultury   
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Aleja Jana Pawła II  27 

 Kino "Chemik"   Al. Jana Pawła II 27  

 Kino "Twierdza"   ul. Skarbowa 10 

Zniżka na seanse:  

 2D  w cenie 12 zł 

 3D w cenie  14 zł 
 

tel 77/480 25 52 

63. 63 

 

„Maxima” Paweł Świtoń 
ul. Piękna 44 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 Sprzedaż okularów korekcyjnych, 
przeciwsłonecznych, soczewek 
kontaktowych, akcesoriów 
optycznych 

 20% rabatu zakup okularów korekcyjnych 

 15% rabatu  wprawienie szkieł 

 10% zakup soczewek kontaktowych 

 20% akcesoria do soczewek 

 Przy zakupie okularów korekcyjnych 
badanie optometryczne gratis 

tel. 793 993 993 

64. 64  Salon Optyczny                 
  MR OPTIC 
ul. Szkolna 2 B 
48-250 Głogówek 

 Sprzedaż okularów korekcyjnych, 
przeciwsłonecznych, soczewek 
kontaktowych, akcesoriów 
optycznych 

 20% rabatu na zakup okularów 
korekcyjnych 

 15% rabatu  wprawienie szkieł 

 10% zakup soczewek kontaktowych 

 20% akcesoria do soczewek 

tel. 793 993 993 
tel. 77/55 313 37 

65. 65 

 

GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. 
ZO.O. 
ul. Narutowicza 130 
90-146 ŁÓDŹ 
Oddział: 
Ul. Dąbrowskiego 12 
47-100 Strzelce Opolskie 

 Sprzedaż detaliczna wyrobów 
medycznych i ortopedycznych 

 Bezpłatne badanie słuchu  

 20% rabatu na baterie i środki 
pielęgnacyjne do aparatów słuchowych 

 Bezpłatne przeglądy aparatów 
słuchowych 

 Promocja 5+1 (po zakupie 5 opakowań 
baterii, 6-te gratis) 

 Kartki urodzinowe( 15 zł rabatu na środki 
pielęgnacyjne+ baterie gratis) 

tel. 77/451 01 13 

http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=100
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66. 66 

 

FOTO-STUDIO „ANNA” 
ul. Złotnicza 10 
47-200 Kędzierzyn Koźle 

 Fotografia do dokumentów  20% zniżki na zdjęci do dokumentów 
(dowód, paszport, legitymacja itp.) 

tel. 77/482 30 24 
tel. 660 40 99 65 

67. 67 
 

Multiplay Sp. z o.o.           Sp. K. 
ul. Szpitalna 8 44-190 Knurów 
Biuro Obsługi Klienta ul. Oleska 
121  45-231 Opole 

 Dostawca usług: internet, telefon, 
telewizja 

 Zniżka na abonament za usługę 
internetową dla czterech pierwszych 
okresów rozliczeniowych. Bez względu na 
wybraną taryfę- zniżka do 1 zł brutto. 

tel. 77/ 540 22 40 
tel. 32/302 06 06 

68. 68  Pizzeria Expres 
ul. Ignacego Paderewskiego 10             
lok. 3 47-224 Kędzierzyn -Koźle 

 Gastronomia Pizzeria  Rabat na wszystkie pizze, odebrane 
osobiście 15% 

tel. 77/ 455 62 70 
tel. 530 845 040 

69. 69 

 

FIRMA HANDLOWA „LABISZ” 
BARBARA LABISZ 
48-250 Głogówek Rynek 20 B 
Rynek 7-11 46-040 Ozimek 
ul. Wyzwolenia 29 

 Handel detaliczny i hurtowy 
obuwiem 

 10% rabatu na cały asortyment z 
wyłączeniem promocji i przecen 

tel. 77/ 455 62 70 

70. 70 

 

Zakład Optyczny „OPTIMAX”                
Grzegorz Skowron 
Ul. Czerwińskiego 7/2 
47-200  Kędzierzyn -Koźle 

 Sprzedaż soczewek i opraw 
okularowych, sprzedaż soczewek 
kontaktowych, sprzedaż okularów 
przeciwsłonecznych, badanie i 
leczenie wzroku 

 Zniżka 20% na okulary korekcyjne, szkła 
korekcyjne, okulary słoneczne , soczewki 
kontaktowe 

tel. 77/482 63 10 

71. 71 

 

Salon Fryzjerski 
Damsko-męski 
„ALICJA” 
47-143 Ujazd Plac 1 Maja 13 

 Usługi fryzjerskie  Strzyżenie 15% zniżki tel. 509 607 691 

72. 72 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” 
Biuro Regionalne w Opolu 
Ul. Reymonta 14 45-066 Opole 
Jednostki podległe: 
Oddział w Nysie, ul. 
Zjednoczenia 3/2 48-300 Nysa 
Filia w Kędzierzynie Koźlu 
Ul. Sienkiewicza 3/2 47-200 
Kędzierzyn-Koźle 
Oddział w Ostrzeszowie  
Ul. Generała Sikorskiego 32 
63-500 Ostrzeszów 

 Ubezpieczenia majątkowe  Zniżka na ubezpieczenia 
komunikacyjne(OC i AC) w wysokości 15% 

 Zniżka na dobrowolne ubezpieczenia 
nieruchomości(domy, mieszkania, 
wyposażenie) w wysokości 30% 

 Zniżka na obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków rolnych w wysokości 30% 

tel. 77/454 46 26 
tel. 512 306 965 



73. 73  Firma Informacyjno 
Konsultingowa Energia BS 
Barbara Broniarska 
48-340 Głuchołazy 
ul. Świdnicka 10 

 Sprzedaż energii elektrycznej dla 
przedsiębiorców i osób 
prywatnych już od zera opłaty 
handlowej z gwarancją ceny, u nas 
nie płaca państwo żadnych 
prognoz, nie ma wpłat za energię 
tzw. Zaliczkowo, płacą tylko 
Państwo na podstawie 
rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej według wykazów 
licznika, NIE PONOSZĄ Państwo 
żadnych kosztów z tytułu zmiany 
sprzedawcy, nie ma też innych 
ukrytych opłat, całą procedurę 
zmiany sprzedawcy zrobimy to za 
darmo. Nie jesteśmy 
pośrednikami, świadczymy usługi 
wyłącznie dla zakładów 
energetycznych.  

 Zniżka za energię elektryczną przez cały 
okres trwania umowy z gwarancją ceny o 
15% w stosunku do dotychczasowego 
dostawcy energii elektrycznej (OSD) 

tel. 791 432 991 

74. 74  Biuro Rachunkowe „JOANNA” 
Joanna i Wojciech Chrobak 
47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Grunwaldzka 1 

 Działalność rachunkowo- księgowa  Dla firm rozpoczynających Działalność 
gospodarczą w okresie pierwszych                   
3-miesięcy 20% zniżki 

 Roczne rozliczenie dla osób 
indywidualnych 10% zniżki 

tel. 77/44 01 807 

75. 75 

 

PROFI Jolanta Kijas 
Centrum Rehabilitacji Profireha 
Adres siedziby: 
ul.Stanisława Bronicza 11 
45-844 Opole 
Adres placówki: ul. Stanisława 
Spychalskiego 13a 

 Rehabilitacja ambulatoryjna Zniżka dla rodziny z dwójką, z trójką dzieci: 

 10% zniżki   
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 15% zniżki  
 Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 20% zniżki   
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 10% zniżki  

tel. 606 489 036 

76. 76  Sklep AGD  M.M. Wichary 
47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Krakowska 23 

 Sprzedaż detaliczna artykułów 
gospodarstwa domowego 

 10%  na cały asortyment tel. 506 4427 26 

77. 77  Firma Handlowo-Usługowa         
„U Ani”  
ul. Wyzwolenia 29                           
46-040 Ozimek 

 handel  10%  na cały asortyment tel. 697 506 674 



78. 78 

 

E-I-T  Tomasz Tomczak 
Ul. Strzelecka 8/14 
48-200 Prudnik  

 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i 
młodzieży 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 10% zniżki na cykl zajęć z podstaw 
automatyki i robotyki "Konstruktorzy 
Robotów" 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 15% zniżki na cykl zajęć z podstaw 
automatyki i robotyki "Konstruktorzy 
Robotów" 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 20% zniżki na cykl zajęć z podstaw 
automatyki i robotyki "Konstruktorzy 
Robotów" 

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 15% zniżki na cykl zajęć z podstaw 
automatyki i robotyki "Konstruktorzy 
Robotów" 

tel. 668 2370 21 

79. 79 

 

Świat Biżuterii „RETRO” 
s.c. Magdalena Gąsiorek, 
Marzena Gruszka 
ul. Celna 16/1 
48-300 Nysa 

 handel- sprzedaż biżuterii srebrnej, 
złotej i zegarków 

 10%  rabatu – zegarki 

 10%  rabatu – złoto 

 15%  rabatu - srebro 

tel. 77/435 25 19 
tel. 695 048 198 

80. 80 

� 

Funmactic Sp. Z o.o. 
Jupi Park Opole 
SOLARIS OPOLE 
Ul. Czarnkowska 9/13/23 
91-013 Łódź 

 sala zabaw dla dzieci, imprezy 
okolicznościowe dla dzieci 

 3 godziny zabawy w cenie 1 godzinie 

 50 zł zniżki na organizację urodzin 
(minimum 10 dzieci uczestniczących w 
zabawie) 

tel. 783 779 000 

81. 81 

 

Vacuu Sport Studio 
Zofia i Andrzej Gmyr s.c. 
ul. Wielkie Przedmieście 26A 
46-300 Olesno 
 

 Poprawa kondycji fizycznej: 
rehabilitacja, masaże, gimnastyka 
odchudzająca korekcyjna, Manualna 
terapia kręgosłupa.  

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 10% zniżki  
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 15% zniżki  
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 20% zniżki  
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 20% zniżki  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 10% zniżki 

tel. 668 849 826 
tel. 880 918 495 
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82. 82 

 

Wyższa Szkoła Bankowa we 
Wrocławiu Wydział 
Ekonomiczny w Opolu 
ul. Kośnego 72, 46-020 Opole             
siedziba główna Wrocław                              
ul. Fabryczna 29-31 

 Nauka Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci  

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia 

 Jedno miejsce za darmo na każdym 
uruchamianym kierunku studiów 
licencjackich oraz inżynierskich (studia 
bezpłatne) przyznawane Posiadaczom 
Opolskiej Karty Rodziny i Seniora na 
podstawie konkursu organizowanego 
według zasad określonych w 
regulaminie opracowanym przez WSB. 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia 

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia 

 

tel.  77/401 94 30 

83. 83 

 

Wydawnictwo Nowik Sp.j. 
ul. Katowicka 39/104 
45-061 Opole 

 Handel  20% rabatu od cen detalicznych na książki 
Wydawnictwa Nowik Sp.j. zakupione w 
siedzibie firmy 

 10% rabatu od cen detalicznych na gry i 
łamigłówki odebrane w siedzibie 
księgarni tropy.pl (Opole, ul. Katowicka 
39/104) i zapłacone gotówką 

 cenę specjalną 25 zł (cena detaliczna            
65 zł) na opolską grę edukacyjną 
Wszystkie drogi prowadzą do Opola 
zakupiona w siedzibie firmy 

 

tel.  77/454 36 04 



84. 84 

 

Reh-art 
Barbara Janek 
ul. Kościuszki 52 
49-340 Lewin Brzeski 
 

 Zdrowie 
Działalność fizjoterapeutyczna i 
paramedyczna ; opieka dzienna nad 
dziećmi. 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci, z 
trojgiem dzieci ,  z czworgiem i więcej 
dzieci i dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 5%  zniżki na usługi opieki dziennej 

 15% pozostałe usługi  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 30% zniżki na usługi rehabilitacyjne dla 
seniorów 

 

tel.  508 239 128 

85. 85 

 

PHU „ADA” Adrianna Kubik 
Turystyka Wiejska 
POD BOCIANEM 
Złotogłowice 150 
48-3003 Nysa 

 Turystyka i wypoczynek 
Wynajem pokoi, kwatery 
agroturystyczne 

Cena za dobę obecnie wynosi 40 zł 
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 Rodzice  - 25% zniżki  

 Dzieci do lat 10 – 30% zniżki 

 Dzieci do lat 3 – 100% 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 Rodzice - 25% zniżki  

 Dzieci do lat 10 – 35% zniżki 

 Dzieci do lat 3 – 100% 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 Rodzice 25% zniżki  

 Dzieci do lat 10 – 40% zniżki 

 Dzieci do lat 3 – 100% 
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 Rodzice - 25% zniżki  

 Dzieci do lat 10 – 40% zniżki 

 Dzieci do lat 3 – 100% 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 Dziadkowie -  25% zniżki  

 Dzieci do lat 10 – 40% zniżki 

 Dzieci do lat 3 – 100% 
 

tel. 77/433 90 10 

86. 86 

 

Hotel & Restauracja „ Arte” 
„PROGRESS”  
Małgorzata Soroczyńska 
Plac Zamkowy 8 
49-300 Brzeg 

 Turystyka i wypoczynek 
Hotel i 
restauracja(przygotowywanie i 
podawanie napojów, 
przygotowywanie żywności 
odbiorcom zewnętrznym) 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 10% zniżki na dania i napoje z karty 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 10% zniżki na dania i napoje z karty 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 10% zniżki na dania i napoje z karty 
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 

tel.  77/424 02 90 

http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=127
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=127
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=130
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=130


niepełnosprawnym: 

 10% zniżki na dania i napoje z karty 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 10% zniżki na dania i napoje z karty 
 

87. 87  Salon Urody „Stendal” 
Bogusława Bukowiecka 
ul. Ozimska 48b 
45-056 Opole 

 Usługi fryzjersko-kosmetyczne Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 

 

tel.  77/442 68 00 

88. 88 

 

PHU POLMOTEX Bartłomiej 
Murkowski 
Ul. Uzdrowiskowa 5 
84-104 Jastrzębia Góra 
Ośrodek Wczasowy    
„Trzy Korony” w Jastrzębiej 
Górze   
ul.Tow. Przyjaciół  Dzieci 13  
84-104 Jastrzębia Góra 
 

 Usługi hotelarskie Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
 
Wczasy dla Seniora 7 dni już od 390zł za 
pobyt 

 10% rabat na turnusy typu PAKIET 
SENIOR (pełna oferta, terminy oraz opis 
na stronie www.trzykorony-jastrzebia.pl) 

 10% rabat na pobyt świąteczny 
 

Turnus Świąteczno-Noworoczny od 22 
grudnia do 4 stycznia 2015r cena 1200 
zł/osoba 
Możliwość podzielenia turnusu na Świeta-
600 zł i Sylwester-600 zł. 

tel.  733 959 596 

http://www.trzykorony-jastrzebia.pl/


89. 89 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Księcia Ludwika I w Brzegu 
ul. Jana Pawła II 5 
49-300 Brzeg 

 Zaspakajanie potrzeb 
oświatowych, kulturalnych i 
informacyjnych oraz uczestnicze3nie 
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

 100%  zniżki na usługi reprograficzne 
materiałów własnych biblioteki oraz 
całkowite zwolnienie z kaucji za 
wypożyczone książki i gry planszowe 

 

tel.  77/404 70 36 

90. 90  Salon pielęgnacji dłoni i stóp 
„Prestige” 
ul. Piotrkowska4A 
45-305 Opole 

 Usługi kosmetyczne Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
 

 15% rabatu na wszystkie usługi 
kosmetyczne w salonie. Nie łączy się z 
innymi promocjami 

tel. 77/455 45 22 

91. 91  Kancelaria Podatkowa 
„Prestige” Krzysztof Blacha 
ul. Krapkowicka 9 
47-320 Gogolin 

 Sporządzanie odwołań do urzędów 
zagranicznych.  

 Pomoc w wypełnianiu i pisaniu 
dokumentów urzędowych  

 Usługi bi8rowe, rozliczenie PIT i 
VAT 

 Usługi księgowe dla firm, 
rozliczanie ZUS i US Prowadzenie 
Kadr i Płac  

 Rozliczanie podatków z zagranicy 
miedzy innymi: Niemcy, Austria, 
Holandia, Belgia, Anglia, Irlandia, 
Dania 

 Załatwianie zasiłków rodzinnych  

 

 10% rabatu na wszystkie usługi  

tel. 500 149 553 

92. 92 

 

TEAM SPORT s.c. 
ul. Reja 4 
49-300 Brzeg 

 Handel detaliczny artykułami 
sportowymi 

 10% zniżki na cały asortyment 
(nieprzeceniony) 

tel. 77/404 57 65 

93. 93 

 

Language Professionals 
Plac Piłsudskiego 6/34 
45-706 Opole 

 Kursy, korepetycje i tłumaczenia 
językowe 

 Zniżka w wysokości 15% na kursy oraz 
korepetycje językowe 

 Zniżka w wysokości 15% na tłumaczenia 
językowe 

tel. 605 250 009  

http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=131
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=131


94. 94  Sklep “ Gracja” 
46-310 Gorzów Śląski 
ul. Byczyńska 3 
46-320 Praszka 
ul. Listopadowa 16 
 
 

 Sklep wielobranżowy (m.in. odzież 
damska, męska, dziecięca)  

 5% zniżki na cały asortyment tel. 503 158 509 

95. 95  Pomoce Dla Seniora  
Marta Krzak 
ul. Przepiórcza 11 
91-511 Łódź 
 
 

 Sklep powstał z myślą o potrzebach 
osób starszych, niepełnosprawnych 
i schorowanych. Oferuje szeroką 
gamę specjalistycznych artykułów, 
zaprojektowanych w celu 
poprawienia komfortu 
wykonywania codziennych 
czynności. Sprzedawane produkty 
łączą w sobie najwyższą jakość z 
atrakcyjną ceną.  

 Składając zamówienie telefonicznie pod 
nr 531-955-585 na hasło „ Karta Seniora” 
każdy klient otrzyma 20% rabatu. 
Podobnie będzie przy składaniu 
zamówienia przez stronę internetową- 
żeby otrzymać rabat wystarczy w koszu w 
polu „uwagi” wpisać „Karta Seniora”. 
Rabat obejmuje wszystkie produkty. 

tel. 531 855 585 

96. 96  P.H.U. TEL-KOM 
Krzysztof Jankon 
ul. Wojska Polskiego 4  
46-310 Gorzów Śląski 
 

 

 Naprawa i sprzedaż komputerów 
oraz telefonów komórkowych 

 5% zniżki na cały asortyment sklepowy tel. 787 002 525 

97. 97 

 

Przedsiębiorstwo Handlowe  
„MODEO” s.c. 
Rynek 12 
46-310 Gorzów Śląski 
 

 

 Sprzedaż detaliczna obuwia i 
odzieży (damskiej, męskiej i 
dziecięcej) 

 5% zniżki z wyjątkiem usług 
kserograficznych i akcji promocyjnych 

tel. 501 448 202 

98. 98 

 

 
Klinika Zdrowego Ciała 
Justyna Wincenciak 
ul. Marii Konopnickiej 2 
45-004 Opole 
 

 

 Medycyna estetyczna, 
kosmetologia, dietetyka i leczenie 
otyłości. 

 5% zniżki na zabiegi w Klinice Zdrowego 
Ciała 

tel. 77/441 09 09 
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Moszna Zamek Sp. zo.o. 
ul. Zamkowa 1 
47-370 Zielina 

 

 Turystyka, gastronomia, usługi 
hotelowe 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci,                      
z trojgiem dzieci,  z czworgiem i więcej 
dzieci, z dzieckiem niepełnosprawnym: 

 10% zniżki na pobyty hotelowe, usługi 
gastronomiczne, usługi Działu Odnowy 
Biologicznej 

 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem   

tel.77/466 96 78 



promocyjny bilet rodzinny – 25,00 zł 
(rodzice+ dzieci uczące się )  

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 10% zniżki na pobyty hotelowe, usługi 
gastronomiczne, usługi Działu Odnowy 
Biologicznej 

 Zwiedzanie zamku z przewodnikiem   
bilet ulgowy– 7,00 zł  

 

100  InfoGEM  
Mirosław Gryszpiński 
ul. Grunwaldzka 32/1A 
45-054 Opole 
 

 

 Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, 
sprzęt do masażu. 

 10% zniżki na fotele Masujące 

 5%  zniżki na Nefrytowe łóżka masujące 

 10%  zniżki na Nefrytowe maty masujące 

tel. 77/440 64 35 
tel. 604 615 693 
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Galileusz Katarzyna 
Aleksandrowicz 
ul. Spychalskiego 13/9 
45-716  Opole 

 Kursy, korepetycje, zajęcia dla 
dzieci 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci,                      
z trojgiem dzieci,  z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 Przy jednej osobie korzystającej z 
płatnych kursów, korepetycji lub innych 
zajęć naszej firmy, kolejna osoba z 
rodziny 20% taniej 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 20% zniżki na kursy, zajęcia i korepetycje 
w naszej firmie 

Zniżka dla rodziny  z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 Dziecko niepełnosprawne korzysta z 20% 
zniżki na kursy, korepetycje i zajęcia w 
naszej firmie 

tel. 609 445 032 
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MBM Meble 
Marcin Bucki 
ul. Piaskowa 3 
47-330 Rozwadza 

 

 Produkcja mebli na wymiar 
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci,                      
z trojgiem dzieci,  z czworgiem i więcej 
dzieci, z dzieckiem niepełnosprawnym: 

 5% zniżki na meble w kwocie 1000  

 7%  zniżki na meble w kwocie                    
od 1001 zł do 5000 zł 

 10%  zniżki na meble w kwocie                    
powyżej 5001 zł 

 dodatkowy % zniżki naliczany jest od 
ostatecznej ceny po uwzględnieniu innych 
rabatów 

 Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 

 5% zniżki na meble w kwocie 1000  

 7%  zniżki na meble w kwocie                    

tel.514 198 825 



od 1001 zł do 5000 zł 

 10%  zniżki na meble w kwocie                    
powyżej 5001 zł 

 dodatkowy % zniżki naliczany jest od 
ostatecznej ceny po uwzględnieniu 
innych rabatów + gratis transport (do 100 
km przy zamówieniu powyżej 5000 zł) 
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 AQUA-REH 
ul. Opolska 64 
49-120 Żelazna 
Lokalizacja: 
Ul. Zamiejska 79 
45-831 Opole 

 Rehabilitacja (terapia 
specjalistyczna, kinezyterapia, 
elektroterapia, hydroterapia, 
masaż) 

 Zajęcia na basenie: „Aktywny 
Senior”, zdrowy kręgosłup 

 Zajęcia na basenie dla dzieci 

 Zajęcia dla dorosłych aqua-areobik 
 Zajęcia na basenie dla dzieci z 

wadą postawy 

 5% zniżki na wszystkie zabiegi tel. 77/553 20 50 
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Fizjoterapia domowa 
Weronika  Baran 
ul. Karola Miarki 2/3 
45—367 Opole 

 

 Fizjoterapia domowa 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 10% zniżki na zakup pakietu 10 zabiegów 
 Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci, z  dzieckiem niepełnosprawnym 

 15% zniżki na zakup pakietu 10 zbiegów 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 10% zniżki na zakup pakietu 10 zabiegów 
 

tel. 516 050 197 
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 KINDERPLANETA Sp. z o.o. 
ul. Gwiaździsta 64m. 29/8 
43-413 Wrocław  
Plac Zabaw dla dzieci 

C.H Karolinka ul Wrocławska 
154 45-837 Opole 

 

 Sport i zabawa 
Zniżka dla rodziny z dwójka dzieci                     

W TYGODNIU 1. Wejście 2h w cenie 14zł od 

dziecka.  2. Przy organizacji "Bajecznych 
Urodzin" solenizant i jego rodzeństwo bawią 
się gratis jeśli liczba zaproszonych 
odpłatnych gości wynosi minimum 6 osób. 
W WEEKEND 1. Wejście 1h w cenie 13zł od 
dziecka.  2. Przy organizacji "Bajecznych 
Urodzin" solenizant i jego rodzeństwo bawią 
się gratis jeśli liczba zaproszonych 
odpłatnych gości wynosi minimum 8 osób. 

Zniżka dla rodziny z trojgiem,  z 

czworgiem i więcej dzieci                                      
W TYGODNIU 1. Wejście 2h w cenie 14zł 
od dziecka.  2. Trzecie dziecko wchodzi 

tel.721 287 021 
 



gratis. 3. Przy organizacji "Bajecznych 
Urodzin" solenizant i jego rodzeństwo 
bawią się gratis jeśli liczba zaproszonych 
odpłatnych gości wynosi minimum 6 
osób. 
W WEEKEND 1. Wejście 1h w cenie 13zł od 
dziecka.  2. Trzecie dziecko wchodzi gratis. 
3. Przy organizacji "Bajecznych Urodzin" 
solenizant i jego rodzeństwo bawią się gratis 
jeśli liczba zaproszonych odpłatnych gości 
wynosi minimum 8 osób. 
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 
Dziecko z orzeczeniem o 
niepełnosprawności wchodzi za darmo wraz 
z opiekunem. Obecność opiekuna 
konieczna. 

106 

 

 
 
Krzysztof Gibki Fizjoflex  
Siedziba: Opolskie Centrum 
Fizjoterapii  
ul. Józefa Walecki 2,                   
45-586 Opole 
 

 

 Usługi fizjoterapeutyczne 
Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 W roku kalendarzowym 2014 -   
50% zniżki na każdy z zabiegów: LASER, 

ULTRADŹWIĘKI, POLE MAGNETYCZNE, ZABIEGI 
ELEKTRYCZNE, SOLLUX, BIOPTRON. 

 W roku 2015- 20% zniżki przy wykupieniu 
z góry 10 zabiegów 

 

tel. 732 972 030 
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Dollise Anna Powiecka  
Aleja Przyjaźni 59M/m2                   
45-572 Opole 
 

 

 Mobilne usługi kosmetyczne na 
terenie Opola i okolic. 
Bezpłatny dojazd do klienta na 
terenie miasta Opola i okolic 
przy zamówieniu na minimalną 
kwotę 50 zł . Możliwy dojazd w 
odleglejsze miejsce przy 
zamówieniu zabiegów 
kosmetycznych o większej 
wartości oraz po wcześniejszym 
uzgodnieniu kosztu dojazdu 
(około 1 zł na kilometr). 

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 W roku kalendarzowym 2014/215    

15% zniżki na usługi kosmetyczne 
mobilnego salonu kosmetycznego 
Dollise 

tel. 732 730 399 
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OMEGA SMAK PODRÓŻY 
Aneta Zielony 
ul. Stawowa 9 
46-070 Ochodze 

 

 Organizacja wycieczek 
Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 5% zniżki na wycieczki własne biura 
 

tel. 77/403 35 50 
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SONUS Gabinet Logopedyczny 
Katarzyna Kubis 
ul. Powstańców Śląskich 16 
47-180 Izbicko 

 

 Terapia zaburzeń mowy                     
i myślenia 

 Korygowanie wymowy  

Zniżka dla rodziny dwójką dzieci 

 5% zniżki   
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 10% zniżki  
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci                     

 15% zniżki  
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 20% zniżki  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 10% zniżki  

tel. 730 035 966 
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Rehamedica Sp. z o. o. 
ul. Telesfora 2 
45-339 Opole 

 Specjalistyczna rehabilitacja w 
schorzeniach ortopedycznych, 
neurologicznych, wadach postawy, 
chorobach kręgosłupa. 

 Specjalistyczna fizjoterapia 
sportowa, trening personalny, 
programy profilaktyczne, masaże, 
fizykoterapia 

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 20% zniżki przy zakupie serii 10 zabiegów 
na dowolne usługi (za wyjątkiem 
krioterapii miejscowej) świadczone w 
Centrum Rehabilitacji Rehamedica.  

 

tel. 77/442 37 28 
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Volplant Sp. Z o.o. 
ul. Krapkowicka 1 
47-320 Gogolin 
Opolskie Centrum Energii 
Odnawialnej (OCEO) 
45-410 Opole 
ul. Drobiarska 2A 

 Wynajem powierzchni biurowych, 
    sal szkoleniowych 

 Obsługa szkoleń, konferencji  

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 10% zniżki.  
 

tel. 882 150 706,                        
tel. 882 150 760 
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ZAK-REHA Przychodnia 
Rehabilitacyjna 
PHU Joanna Widacha-Cichoń 
ul. Dworcowa 31 
46-090 Popielów 

 Odnowa biologiczna, masaże 
fizykoterapia, poprawa kondycji  

Zniżka dla rodziny dwójką 

 10% zniżki z wyłączeniem krioterapii 
miejscowej 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 15% zniżki z wyłączeniem krioterapii 
miejscowej 

 

tel. 77/431 04 23 
tel. 733 579 501 
 



Zniżka dla rodziny  z czworgiem i więcej 
dzieci, dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 20% zniżki z wyłączeniem krioterapii 
miejscowej 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 20% zniżki z wyłączeniem krioterapii 
miejscowej 

  

113   
Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne „Medicina” s.c. 
ul. M.C. Skłodowskiej 23 
46-200 Kluczbork 
 
Filie: 
Gorzów Śląski, ul. Krasickiego 8 
Praszka, ul. Fabryczna 14A 

 Usługi medyczne - badania 
diagnostyczne  

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci,  
z czworgiem i więcej dzieci,          
 z  dzieckiem niepełnosprawnym 
 Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

  20% zniżki na badania wykonane w 
laboratorium. 

Zniżki nie obejmuje badań 
wysokospecjalistycznych wysyłanych do 
podwykonawcy. 
 

tel. 77/413 34 13 
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Ośrodek Rehabilitacyjny 
 „Leśna Polana” 
78-111 Ustronie Morskie 
ul. Wojska Polskiego 28 

 Wypoczynek, rehabilitacja   Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 5% zniżki na wszystkie  oferty 
umieszczone na stronie  
www.lesna-polana.pl 

 10% zniżki na zabiegi wykupione na 
miejscu w Ośrodku 
Fakt posiadania Karty należy zgłosić przy 
rezerwacji telefonicznej. 
Nie dotyczy ofert Last Minute.  

 

tel.94/351 52 10                        
tel. 503 518 037 
tel. 503 070 644 
 

115 

 

 
Usługi Pielęgniarskie i 
Opiekuńcze Małgorzata Tesarz 
ul. Kośnego 2 gab.130 
45-046 Opole 
Usługi świadczymy tylko na 
terenie miasta Opola.    

 Usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 
świadczone w domu pacjenta w 
otoczeniu najbliższej rodziny. 
Skierowane są miedzy innymi do : 
osób w podeszłym wieku, osób po 
hospitalizacji, dla osób 
potrzebujących doraźnej opieki na 
stałe lub przejściowo. Zakres 
obowiązków opiekunów 
uzgadniany jest z rodziną i 
podopiecznym. Wspólnie 

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 5% zniżki na usługi opiekuńcze 

 10% zniżki na usługi pielęgniarskie  

tel. 531 995 566  

http://www.lesna-polana.pl/


 

tworzymy Indywidualny Plan 
Opieki, mając na uwadze potrzeby 
i możliwości osoby starszej. 
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Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice sp. z o.o. 
ul. Kąpielowa 70 
30-698 Kraków 

 Działalność uzdrowiskowa, 
sanatoryjna, rehabilitacyjna  

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

  10% rabatu na pobyty w uzdrowisku 
(rabaty nie łączą się, klient wybiera dla 
siebie korzystniejszą ofertę) 

tel. 12/254 78 11 
tel. 12/254 78 13 
tel. 12/254 78 04 
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Ewa Kopeć 
Centrum Socjoedukacji 
ul. Młyńska 1 
45-828 Opole 

 Warsztaty terapii zajęciowej dla 
dzieci, młodzieży i seniorów, 
zajęcia językowe dla dzieci, 
młodzieży, rodziców i seniorów, 
trening pamięci i koncentracji 
uwagi dla dzieci, młodzieży i 
seniorów, warsztaty i szkolenia dla 
dzieci, młodzieży, rodziców i 
seniorów, gimnastyka korekcyjna 
dla dzieci i młodzieży.  

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

  10% rabatu na wszystkie zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i seniorów 

tel. 691 498 664 
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„REMED” Renata Bienias 
ul. Małe Przedmieście 14 
46-300 Olesno 

 Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w domu chorego  

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

  10% zniżki na usługi opiekuńcze i 
pielęgniarskie w domu chorego  

 

tel. 697 609 701 
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Serwis Ogrodniczy 
ul. Laskowa 1a 
46-024 Jełowa 

 Sprzedaż drzew ozdobnych i 
owocowych, systemy 
nawadniające, projektowanie i 
zakładanie ogrodów  

Zniżka dla rodziny dwójką, z trojgiem 
dzieci, z czworgiem i więcej dzieci,                      
z  dzieckiem niepełnosprawnym 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 10% zniżki zakup całego asortymentu 
sklepu ogrodniczego 

 10% zniżki na zakup roślin  

 10% zniżki na usługi ogrodnicze 
 

tel. 601 436 801 
 


