
    

Lp. Logo Nazwa firmy adres Zakres działalności firmy Zniżka 
Osoba 

do kontaktu 
numer telefonu 

KULTURA 

1.  

 

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

 Kultura  Rodziny (15% biletów   na każdy 
spektakl):    bilet normalny -  22 zł     
bilet ulgowy -  13 zł, 

 Seniora 65+ - bilet   ulgowy 13 zł 

tel. 77/453 90 82 

2.  

 

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

 Kultura Dla wszystkich grup: 

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

tel. 77/442 32 70 

3.  

 

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

 Kultura Dla wszystkich grup: 

 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 

4.  

 

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

 Kultura Dla wszystkich grup: 

 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 

5.  

 

Muzeum Wsi Opolskiej w 
Opolu  
Wrocławska 174           46-020 
Opole 
 

 Kultura Dla wszystkich grup: 

 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 



6.  

 

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

 Kultura Dla wszystkich grup: 

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

 

tel. 77/453 78 72 

7.  

 

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

Kultura 

 Kino "Chemik"   Al. Jana Pawła II 27  

 Kino "Twierdza"   ul. Skarbowa 10 

Dla wszystkich grup: 
Zniżka na seanse:  

 2D  w cenie 12 zł 

 3D w cenie  14 zł 
 

tel. 77/480 25 52 

8.  

 

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

   Kultura 

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

Dla wszystkich grup: 

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

 

tel.  77/404 70 36 

9.  

 

Miejska Biblioteka Miejska 
ul. Rynek 3 
47-200Kedzierzyn-Koźle 

Kultura 

 Gromadzenie, opracowywanie, 
udostępnianie materiałów 
bibliotecznych 

Dla wszystkich grup: 

 Zniżka za wydanie karty bibliotecznej w 
wysokości 50% dla czytelników  

 

tel. 77/482 37 42 

10.  

 

Muzeum w Praszce 
Plac Grunwaldzki 15 
46-320 Praszka 

Kultura 

 Wystawiennictwo, konferencje, 
sesje popularno-naukowe, 
odczyty, prelekcje, wykłady, 
warsztaty 

Dla wszystkich grup: 

 50% zniżki 

Tel. 34/359 11 85 

BRANŻA     ZDROWIE 
1.  

 

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

Zdrowie 

 stomatologia zachowawcza 

  endodoncja 

 chirurgia 

  protetyka 

  periodontologia  
 ortodoncja 

Dla wszystkich grup: 

 10% stomatologia zachowawcza  

 10% chirurgia  

 bezpłatne  przeglądy 

tel. 77/423 44 85 

http://www.ssd.opolskie.pl/
http://www.ssd.opolskie.pl/


2.  

 

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

Zdrowie 

 zajęcia grupowe 

 treningi personalne 

 usługi rehabilitacyjne 

  masaże  
        

Dla wszystkich grup: 

 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.  

 

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

Zdrowie 

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

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

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 77/ 436 80 24 

4.  

 

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

Zdrowie 

 badanie wzroku  

  usługi z zakresu optyki okularowej 

 soczewki kontaktowe 

 sprzedaż okularów słonecznych 

Dla wszystkich grup: 

 10% rabat na okulary korekcyjne i 
przeciwsłoneczne 

 bezpłatne badanie wzroku w gabinecie 
optometrii przy zakupie okularów 

tel. 77/441 56 15 

5.  

 

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

Zdrowie 

 stomatologia 

 medycyna estetyczna 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na usługi stomatologiczne 

 10% zniżki na usługi medycyny 
estetycznej 

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

6.  

 

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

Zdrowie 

 badanie ostrości wzroku  

  usługi z zakresu optyki okularowej 

 soczewki kontaktowe 

 sprzedaż okularów słonecznych 

Dla wszystkich grup: 
Proponowane zniżki w roku 
kalendarzowym 2015 

 10% rabatu na okulary korekcyjne i 
przeciwsłoneczne 

 bezpłatne badanie ostrości wzroku przy 
zakupie okularów 

tel. 77/453 14 26 

7.  

 

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

Zdrowie 

 Działalność  fizjoterapeutyczna 
 

Dla wszystkich grup: 

 20%  zniżki 

tel.698 173 016 



8.  

 

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

Zdrowie 

 Usługi prozdrowotne 

Dla wszystkich grup: 

 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 

9.  

 

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

Zdrowie 

 Ośrodek Medyczny, Rehabilitacji i 
Fizykoterapii 
 

Dla wszystkich grup: 

 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 

10.  

 

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

Zdrowie 

 Produkcja sprzętu ortopedycznego 
i rehabilitacyjnego 

Dla wszystkich grup: 

 Bezpłatne badania stóp podoskopem 
komputerowym z diagnozą 

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

tel.77/ 431 90 23 

11.  

 

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

Zdowie 

 Rehabilitacja, basen, odnowa 
biologiczna  

Dla wszystkich grup: 

 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 

12.  

 

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

Zdrowie 

 Masaże lecznicze, klasyczne, 
sportowe  

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na wszystkie usługi 

tel. 724 150 504 



13.  

 

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

Zdrowie 

 Sprzedaż detaliczna wyrobów 
medycznych i ortopedycznych 

Dla wszystkich grup: 

 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 

14.  

 

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

Zdrowie 

 Sprzedaż okularów korekcyjnych, 
przeciwsłonecznych, soczewek 
kontaktowych, akcesoriów 
optycznych 
 
Salon Optyczny MAXIMA - 
Odrzańskie Ogrody 
Gabinet Okulistyczny 
Al. Armii Krajowej 38 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
Tel. 77 545 84 05  
poniedziałek - sobota 
10:00 - 21:00                                 
niedziela 10:00 - 20:00 
Salon Optyczny MAXIMA  
Gabinet Okulistyczny 
ul. Grunwaldzka 16 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Tel. 77 483 19 89 
poniedziałek - piątek 
9:30 - 18:00 
sobota 10:00 - 13:00 
Salon Optyczny MAXIMA - 
Kaufland 
ul. Kozielska 36 
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
Tel. 77 545 76 91 
poniedziałek - sobota 
09:00 - 21:00 
niedziela 09:00 - 20:00 
Salon Optyczny Maxima  
Gabinet Okulistyczny 

Dla wszystkich grup: 

 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 



ul. Marii Konopnickiej 1 
48-200 Kędzierzyn-Koźle  
Tel. 77 55 609 78 
Zapraszamy 
poniedziałek - piątek 
9:00 - 17:00 
sobota 10:00 - 13:00 
Salon Optyczny Maxima  
Gabinet Okulistyczny 
ul. Powstańców Śląskich 4 
47-100 Strzelce Opolskie 
Tel. 77 461 02 73 
Zapraszamy 
poniedziałek – piątek 9:00 - 17:00 

Salonik Optyczny MAXIMA 

ul. Szkolna 2B 

48-250 Głogówek 

Tel. 77 55 313 37 

Zapraszamy 

poniedziałek - piątek 

9:00 - 17:00 

15.  

 

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

Zdrowie 

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

Dla wszystkich grup: 

 Zniżka 5% na okulary progresywne i 
szkła progresywne 

 Zniżka 20% na pozostałe okulary 
korekcyjne        i szkła korekcyjne, 
okulary przeciwsłoneczne , soczewki 
kontaktowe 

tel. 77/482 63 10 

16.  

 

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

Zdrowie 

 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 



17.  

 

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

Zdrowie 

 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 

18.  

 

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 

19.  

 

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

Zdrowie 

 Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, 
sprzęt do masażu. 

Dla wszystkich grup: 

 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 

20.  

 

 AQUA-REH 
ul. Opolska 64 
49-120 Żelazna 
Lokalizacja: 
Ul. Zamiejska 79 
45-831 Opole 

Zdrowie 

 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 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na wszystkie zabiegi 

tel. 77/553 20 50 
 

http://www.ssd.opolskie.pl/


21.  

 

 
Fizjoterapia domowa 
Weronika  Baran 
ul. Karola Miarki 2/3 
45—367 Opole 

    Zdrowie 

 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 
 

22.  

 

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

    Zdrowie 

 Usługi fizjoterapeutyczne 

Dla wszystkich grup: 

 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 
 

23.  

 

 
 
SONUS Gabinet Logopedyczny 
Katarzyna Kubis 
ul. Powstańców Śląskich 16 
47-180 Izbicko 

    Zdrowie 

 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 
 

24.  

 

 
Rehamedica Sp. z o. o. 
ul. Telesfora 2 
45-339 Opole 

Zdrowie 

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

 Specjalistyczna fizjoterapia 
sportowa, trening personalny, 
programy profilaktyczne, masaże 

Dla wszystkich grup: 

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

 

tel. 77/442 37 28 
 

25.  

 

ZAK-REHA Przychodnia 
Rehabilitacyjna 
PHU Joanna Widacha-Cichoń 
ul. Dworcowa 31 
46-090 Popielów 

Zdrowie 

 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 

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



miejscowej 
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 

26.  

 

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

Zdrowie 

 Usługi medyczne - badania 
diagnostyczne  

Dla wszystkich grup: 

  20% zniżki na badania wykonane w 
laboratorium. 

Zniżki nie obejmuje badań 
wysokospecjalistycznych wysyłanych do 
podwykonawcy. 
 

tel. 77/413 34 13 

27.  

 

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

 Zdrowie 

 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 
tworzymy Indywidualny Plan 
Opieki, mając na uwadze potrzeby 
i możliwości osoby starszej. 
 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na usługi opiekuńcze 

 10% zniżki na usługi pielęgniarskie  

tel. 531 995 566  

28.  

 

 
„REMED” Renata Bienias 
ul. Małe Przedmieście 14 
46-300 Olesno 

 Zdrowie 

 Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w domu chorego  

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

  5% zniżki na usługi opiekuńcze i 
pielęgniarskie w domu chorego  

 

tel. 697 609 701 
 



29.  

 

Stomatologiczna Pracownia 
Rentgenowska  
FOTO DENT Opole 
ul. Reymonta 45 
45-072 Opole 
 

Zdrowie 

 Wykonywanie stomatologicznych 
zdjęć rentgenowskich - 
panoramicznych i punktowych (dla 
dzieci i dorosłych) w pracowni 
rentgenowskiej              Foto Dent  

Dla wszystkich grup: 

 zdjęcia punktowe 15zł (standardowa 
cena 20zł) 

 zdjęcia panoramiczne 40zł                 
(standardowa cena 48zł) 

 zdjęcia cefalometryczne 40zł 
(standardowa cena 48zł) 
 

tel. 77 544 39 84 
tel. 608 306 103  
 

30.  

 

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

Zdrowie 

 pobyty sanatoryjne i 
rehabilitacyjne  

 działalność rekreacyjno-
wypoczynkowa  

 turystyka i edukacja zdrowotna 

Dla wszystkich grup: 

 10%  rabatu na pobyty sanatoryjne 
klasyczne 

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

tel. 883 386 028 

31.  

 

FIZJONIKA Gabinet 
Rehabilitacji i Terapii 
Manualnej 
ul. Opolska 46 B, lok. 2  
47-100 Strzelce Opolskie 

Zdrowie 
Rehabilitacja ruchowa, terapia 
manualna, masaże, zabiegi 
relaksacyjne, zajęcia ruchowe, 
fizjoterapia 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci, 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 
10% zniżki na wszystkie zabiegi 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
15% zniżki na wszystkie zabiegi 
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym:                                             
15% zniżki na wszystkie zabiegi 
Zniżka dla rodziny zastępczej: 
10% zniżki na wszystkie zabiegi 
 

tel. 794 123 421 

32.  

 

PHU „REHABMED” Sp. z o.o. 
ul. Książąt Opolskich 33 
45-005 Opole 

Zdrowie 
Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 

Dla wszystkich grup: 
5 % zniżki na wyroby oferowane przez 
REHABMED , z wyłączeniem wyrobów 
refundowanych przez NFZ oraz będących 
w promocji 

tel.  501 351 214 

33.  

 

Zakład optyczny s.c. Michał 
Rosa, Patrycja Rosa 
ul. Krakowska 12 
45-018 Opole  

Zdrowie 
Usługi z zakresu optyki okulistycznej, 
badania wzroku, soczewki 
kontaktowe oraz okulary 
przeciwsłoneczne 

Dla wszystkich grup: 
10% zniżki na okulary korekcyjne oraz 
przeciwsłoneczne. 
Bezpłatne badanie ostrości wzroku przy 
zakupie okularów. 

Tel. 77/423 03 50 



34.  

 

Salon Optyczny 
Doktor Marchewka 
ul. Budowlanych 4B 
45-005 Opole 

Zdrowie 
Nasi specjaliści dokonują bezpłatnych 
badań ostrości wzroku na podstawie 
europejskich procedur badań. Nasze 
stylistki wizerunku dobierają oprawy 
z uwzględnieniem owalu twarzy, 
rozstawu źrenic a także charakteru 
klienta. Realizujemy zamówienia na 
okulary na podstawie recept 
okularowych. 

Dla wszystkich grup: 
20% rabatu na wszystkie szkła z 
antyrefleksem i bez antyrefleksu 
20 % rabatu na wszystkie szkła 
progresywne z antyrefleksem i bez 
antyrefleksu   
20 % rabatu na szkła korekcyjne 
fotochromowe z antyrefleksem i bez 
antyrefleksu 
20 % rabatu na szkła korekcyjne 
przeciwsłoneczne z antyrefleksem i bez 
antyrefleksu 
 

tel.  77/402 16 85 

35.  

 

REMAT MED. Sp. z o.o. 
ul. Długosza 11 
42-580 Wojkowice 

Zdrowie 
Remat Med Sp. z o.o. jest 
profesjonalną firmą, zajmującą się 
zakupem sprzętu medycznego i 
produktów higienicznych. Jej 
zadaniem jest dostarczyć na rynek 
produkty o najwyższej jakości i 
najlepszych cenach. Istniejemy na 
rynku od 2012 roku. Od tego czasu 
gromadziliśmy wiedzę i 
doświadczenie w temacie 
oferowania pacjentom odpowiednich 
produktów rozwiązujących problem 
nietrzymania moczu. Zdajemy sobie 
sprawę, że dla znakomitej większości 
osób jest to poważny, ale i bardzo 
wstydliwy problem zdrowotny. 
Spieszymy z prostym rozwiązaniem, 
mianowicie z produktami do higieny 
osobistej renomowanej marki 
NATEEN. 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
5% dla wszystkich seniorów posiadających 
kartę seniora, na zakup wyrobów 
medycznych marki nateen, w sklepie 
internetowym www.nateen.sklep.pl lub 
poprzez zamówienie telefoniczne. Firma 
proponuje takie produkty jak: 
pieluchomajtki na dzień i na noc marki 
nateen podkłady higieniczne nateen 
śliniaki do karmienia nateen elastyczne 
majtki siatkowe nateen wkładki 
urologiczne nateen pieluchy anatomiczne 
nateen majtki chłonne nateen rękawice 
myjące nateen Zniżka zostanie naliczona 
po wpisaniu w miejsce kodu rabatowego 
hasła: Senior OKS 

tel.  601860634 

36.  

 

Centrum Rozwoju i Wsparcia 
Sebastian Pluta 
ul. Ofiar Katynia 25 
49-300 Brzeg 

Zdrowie 
Pomoc psychologiczna i 
terapeutyczna, terapia dzieci, 
młodzieży, rodzin, par i osób 
starszych, pomoc logopedyczna, 
terapia uzależnień w tym od 
komputera, mediacje rodzinne i 
gospodarcze, zajęcia grupowe dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dla wszystkich grup: 
 5% -15% 

tel. 602552533 



37.  

 

Fizjoterapia Leszek Jakus 
ul. Armii Krajowej 26 
48-300 Nysa 

Zdrowie 
Usługi Fizjoterapeutyczne 

Dla wszystkich grup: 
10% na każdą wizytę w gabinecie 
stacjonarnym 

tel. 607708233  

 

38.  

 

MDT Medical sp. z o.o.  
ul. Żurawia 71 
15-540 Białystok  

Zdrowie 
teleopieka, konsultacje 
telemedyczne  

Dla wszystkich grup: 
5% na wszystkie oferowany usługi i sprzęt  

tel. 85 8742350 

39.  

 

ORTODONCJA Adam Angerman 
ul. Kośnego 24/1a 
45-056 Opole 

Zdrowie 
Stomatologia zachowawcza, 
endodoncja, stomatologia dziecięca, 
protetyka, chirurgia stomatologiczna 

Dla wszystkich grup:  
10% na wszystkie usługi  

tel. 77 423 43 35 

40.  

 

ORTODONCJA Jolanta Jarka 
ul. Nysy Łużyckiej 9A 
45-034 Opole 

Zdrowie 
Monitorowanie rozwoju zgryzu u 
dzieci i młodzieży. Profilaktyka 
ortodontyczna. Skojarzone leczenie 
ortodontyczno - chirurgiczne. 
Leczenie dorosłych, w tym 
ortodoncja przedprotetyczna. 
Leczenie zespołowe - laryngolog, 
logopeda, pedodonta, protetyk, 
chirurg twarzowo - szczękowy, 
periodontolog i inne. Konsultacje 
ortodontyczne Własna pracownia 
techniczna na miejscu. 

Dla wszystkich grup:  
10% na wszystkie usługi 

tel. 77 423 43 35 

tel. 77 456 48 70 

41.  

 

Andrzej Gbur 
Fizjo Centrum Kluczbork 
ul. Piłsudskiego 2a 
46-200 Kluczbork 

Zdrowie 
Działalność fizjoterapeutyczna 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci 
20% taniej na masaże w gabinecie          
Fizjo Centrum Kluczbork 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 
20% taniej na masaże i zabiegi fizykalne     
w gabinecie Fizjo Centrum Kluczbork 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 
20% taniej na masaże i zabiegi z 
fizykoterapii w gabinecie Fizjo Centrum 
Kluczbork 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 
20% taniej na masaże i zabiegi z 
fizykoterapii w gabinecie Fizjo Centrum 
Kluczbork 
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym:                                             
20% taniej na masaże w gabinecie Fizjo 

tel.  691 398 211 



Centrum Kluczbork 
Zniżka dla rodziny zastępczej: 
20% taniej na wszystkie zabiegi i masaże 
w Gabinecie Fizjoterapii i Masażu - Fizjo 
Centrum Kluczbork.   

42.  

 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  
SANATRIUM UZDROWISKOWE 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Z.G. 
ul. Prof. Lorentowicza 6           
87-720 Ciechocinek 

Zdrowie 

 Zabiegi lecznicze, pobyty 
sanatoryjne 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia:  
5 % zniżki w zakupie turnusów 
sanatoryjnych (od 7 do 28-dniowych),  
5 % zniżki w zakupie zabiegów leczniczych. 
W skład turnusów wchodzi nocleg, 
wyżywienie, zabiegi. 

tel. 54 283 60 98 

BRANŻA  DLA RODZINY I SENIORA 

1.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 sprzedaż hurtowa i detaliczna  
artykułów dla dzieci 

Dla wszystkich grup: 

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

„BABY BLUE” 
ul. Oleska 6 

tel. 602 319 933 

2.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 sprzedaż detaliczna kosmetyków i 
artykułów toaletowych 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na kosmetyki i artykuły 
toaletowe 

tel. 34/358 30 64 

3.  

 

Imex Piechota 
ul. Portowa 7 
45-116 Opole 

Dla rodziny i seniora 

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

Dla wszystkich grup: 

 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 

4.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 edukacja, rozrywka 

 gastronomia - grill, lody, gofry 

 wypoczynek 

 zabawa 

 rekreacja 

Dla wszystkich grup: 

 20% seniorzy i rodziny 

tel. 602 876 134 

5.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Usługi, handel 

 Sklep ul Rynek 10, Strzelce 
Opolskie 

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

Dla wszystkich grup: 

 15% na obuwie dziecięce 

 10% na pozostałe artykuły sportowe, 
obuwie, odzież 

 50% na usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami 

tel.501 401 230 



6.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Usługi -wypożyczalnia filmów 

Dla wszystkich grup: 

 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 

7.   

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Handel detaliczny  odzieżą i 
obuwiem sportowym 

Dla wszystkich grup: 

 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 

8.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych                                             
z wyłączeniem motocykli  

Dla wszystkich grup: 

 25% zniżki  

tel.883 377 484 

9.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Sprzedaż i naprawa sprzętu 
komputerowego 

Dla wszystkich grup: 

 5% sprzęt 

 10% materiały eksploatacyjne 

 15% usługi 

tel. 77/ 440 18 48 

10.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Artykuły papiernicze i szkolne 

Dla wszystkich grup: 

 10% rabat na zakupy 

tel. /4537510 

11.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Usługi motoryzacja, transport 

Dla wszystkich grup: 

 20% zniżki na wszystkie usługi 

tel. 77/485 60 05 

12.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Handel detaliczny i hurtowy 
obuwiem 

Dla wszystkich grup: 

 10% rabatu na cały asortyment z 
wyłączeniem promocji i przecen 

tel. 77/ 455 62 70 



13.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 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.  

Dla wszystkich grup: 

 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 

14.  

 

Firma Handlowo-Usługowa         
„U Ani”  
ul. Wyzwolenia 14                           
46-040 Ozimek 

Dla rodziny i seniora 

 Sklep z odzieżą dziecięcą                              
i zabawkami 

Dla wszystkich grup: 

 5%  na cały asortyment 

tel. 697 506 674 

15.  

 

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

Dla rodziny i seniora 
 handel- sprzedaż biżuterii srebrnej, 

złotej i zegarków 

Dla wszystkich grup: 

 10%  rabatu – zegarki 

 10%  rabatu – złoto 

 15%  rabatu - srebro 

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

16.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Wydawanie książek 

 Sprzedaż książek, gier 

Dla wszystkich grup: 

 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 

http://www.ssd.opolskie.pl/


17.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Handel detaliczny artykułami 
sportowymi 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na cały asortyment 
(nieprzeceniony) 

tel. 77/404 57 65 

18.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

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

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na cały asortyment 

tel. 503 158 509 

19.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 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.  

Dla wszystkich grup: 

 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 

20.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Naprawa i sprzedaż komputerów 
oraz telefonów komórkowych 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na cały asortyment sklepowy 

tel. 787 002 525 

21.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

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

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki z wyjątkiem usług 
kserograficznych i akcji promocyjnych 

tel. 501 448 202 

22.  

 

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

Dla rodziny i seniora 

 Wynajem powierzchni biurowych, 
    sal szkoleniowych 

 Obsługa szkoleń, konferencji  

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki.  
 

tel. 882 150 706,                        
tel. 882 150 760 
 

23.  

 

  P.H.U.W.                                     
„ENERGIA DLA CIEBIE” 
Sławomir Broniarski 
ul. Aleja Jana Pawła II 5 
48-340 Głuchołazy 

Dla rodziny i seniora 

 Usługi finansowo- 
ubezpieczeniowe 

  doradztwo energetyczne  

Dla wszystkich grup: 
Zajmujemy się sprzedażą energii 
elektrycznej na terenie całej Polski, 
gwarantujemy stałą cenę podczas trwania 
umowy, załatwiamy wszystkie formalności 
za państwa, nie ponoszą państwo żadnych 

tel. 791 432 991 
 



kosztów z tytułu zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej, nie ma żadnych 
prognoz, brak zaliczek, zyskują państwo 
nawet 20% oszczędności na zużyciu. Chcą 
państwo poznać szczegóły, prosimy 
dzwonić lub napisać a skontaktujemy się z 
państwem , ponadto oferujemy : Obniżkę 
o 5% na usługi kurierskie . Obniżkę o 5 % 
na wszystkie ubezpieczenia.  

24.  

 

 

KidyKid – artykuły dzicięce 
Dorota Hawrot-Czarkowska 
ul. Zielona 164 
46-070 Polska Nowa Wieś 
Sklep Zabawiarnia.pl 
ul. Osmańczyka 9/1 
45-027 Opole 
 

Dla rodziny i seniora 

 sklep z zabawkami i artykułami dla 
dzieci, rodziców i opiekunów 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 

 5% zniżki  
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 

 5% zniżki  
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 5% zniżki  
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 7,5% zniżki  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
5% zniżki 
Zniżka dla rodziny zastępczej: 

 5% zniżki 

tel. 606 323 304 

25.  

 

PPHU „PAWEŁ” Paweł Pakuła 
ul. Śląska 24 
98-300 Wieluń 

Dla rodziny i seniora 

 Handel prowadzony na 
targowiskach i w sklepie 
www.pphupawel.pl 

Dla wszystkich grup: 

 7% zniżki na cały asortyment  
www.pphupawel.pl 

7% zniżki na cały asortyment na 
targowiskach w Kluczborku, Wołczynie 
oraz na wszystkich pozostałych 

tel. 888 087 233 

26.  

 

P.H.U. DENVER 
46-320 Praszka 
ul. Listopada 20/44 
Adres Sklepu: 
ul. Kościuszki 16 
46-320 Praszka 

Dla rodziny i seniora 

 Sklep z odzieżą męską i 
młodzieżową. W ofercie : Kurtki 
koszule, spodnie JEANS,                     
t-shirty, bluzy, marynarki 
sportowe, paski skórzane, itp. 

Dla wszystkich grup: 
5%  zniżki 

tel. 690 495 602 

http://www.pphupawel.pl/


27.  

 

Kancelaria Adwokatów i 
Radców Prawnych                       
LEGE ARTIS Bogna Grzelak, 
Katarzyna Matraszek, 
Małgorzata Ozon s.c. 
ul. Kościuszki 42/3 
45-062 Opole 

Dla rodziny i seniora 

 Kancelaria specjalizuje się w 
świadczeniu pomocy prawnej w 
zakresie: - prawa i postępowania 
cywilnego (prawa zobowiązań, 
ubezpieczeniowego, spadkowego, 
rodzinnego); - prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych; - prawa 
gospodarczego; - prawa i 
postępowania administracyjnego; - 
prawa i postępowania karnego; - 
dochodzenia i windykacji 
należności. 

Zniżka dla rodziny z dwóją dzieci                 
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym                                                   
Zniżka dla rodziny zastępczej 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
Kancelaria oferuje 50% zniżkę w zakresie 
doradztwa prawnego - udzielania porad 
prawnych oraz 20% zniżkę występując w 
imieniu klientów w postępowaniach przed 
sądami oraz innymi instytucjami, w tym 
urzędami. 
 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci      
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci:                                                       
Kancelaria oferuje 60% zniżkę w zakresie 
doradztwa prawnego - udzielania porad 
prawnych oraz 20% zniżkę występując w 
imieniu klientów w postępowaniach przed 
sądami oraz innymi instytucjami, w tym 

urzędami. 
 

tel. 77/4318449               

tel. 504003943            

tel. 792325759                  

tel. 796292441 

28.  

 

Kancelaria Prawna Consulta 
Alicja Kunicka 
ul. Ozimska 48 (I piętro) 

45-368 Opole 

Dla rodziny i seniora 

 Kancelaria Prawna Con§ulta 
świadczy usługi na rzecz osób 
fizycznych i prawnych. Oferta 
Kancelarii Prawnej Con§ulta 
zapewnia obsługę prawną 
obejmującą zakres prawa 
cywilnego, karnego, 
gospodarczego i spółek prawa 
handlowego, rodzinnego, 
administracyjnego. Szeroki zakres 
usług pozwala na kompleksową 
opiekę prawną, opartą na 
rzetelności i dyskrecji. Kancelaria 
Prawna Consulta specjalizuje się w 
szeroko pojętym prawem 
rodzinnym: tj. rozwodach i 
separacjach, władzy rodzicielskiej i 
kontaktach, alimentacją - w tym 
obniżeniem, podwyższeniem 
alimentów, spadkach - 

Dla wszystkich grup: 
25% zniżki na wszystkie usługi prawnicze 
Kancelarii między innymi: 
porady prawne, sporządzanie opinii 
prawnych, umów, negocjacje, 
przygotowywanie pism procesowych, 
prowadzenie sporów sądowych, 
reprezentacja w postępowaniu 
administracyjnym 
 

tel. 793 561 707 



postępowanie o stwierdzenie 
nabycia spadku, dział spadku, jak 
również oferuje pomoc prawną w 
sytuacji problemów z zakresu 
prawa karnego. Kancelaria Prawna 
to zespół cechujący się 
rzetelnością, szacunkiem, 
profesjonalizmem i zaufaniem. 

29.  

 

ATB-BUD sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 7 
45-071 Opole 
 

Dla rodziny i seniora 

 ATB-BUD Sp. z.o.o to spółka , która 
specjalizuje się w usługach 
remontowo-budowlanych oraz 
usługach doradztwa budowlanego. 
W oparciu o bogate doświadczenie 
nabyte na podstawie wielu 
inwestycji, jesteśmy w stanie 
spełnić najwyższe oczekiwania 
Państwa. Nasza firma posiada 
nowoczesne zaplecze sprzętowe, 
doświadczoną kadrę pracowniczą 
oraz pełną pomoc w zakresie 
inwestycji. Wciąż się rozwijamy, 
inwestujemy w nowoczesne 
narzędzia, szkolenia oraz 
oprogramowanie projektowe. 
Atuty ATB-BUD Sp. z.o.o to 
terminowość, profesjonalizm oraz 
przede wszystkim indywidualne 
podejście do klienta.                                
Z przyjemnością będziemy 
towarzyszyć Państwu w nowych 
przedsięwzięciach które Państwo 
sobie postawili. Usługi budowlane: 
- Budowa budynków 
jednorodzinnych                                        
i wielorodzinnych - Budowa 
obiektów - Roboty remontowo-
budowlane - Roboty dekarsko-
blacharskie - Montaż wykładzin 
obiektowych - Roboty brukarskie - 
Konserwacja obiektów - Kontrola i 
odśnieżanie dachów - Naprawy i 
remonty dachów oraz inne prace 

Dla wszystkich grup: 

 Malowanie - 5 %  

 Montaż G-K -5%  

 Montaż wykładzin dywanowych -5% 

 Montaż wykładzin PCV (elastycznych)-
5% 

 Remont dachów papowych -5%  

 Budowa domu/obiektu -2% 

 Montaż sufitów podwieszanych - 5% 

 Usługa kierownika budowy -5%  

 Usługa inspektora branża budowlana            
i drogowa - 5% 

 Usługi brukarskie - 5% 

tel.  605 680 745      

tel.  537 795 476            

tel. 77/456 47 83 



według życzenia kontrahentów . 
Usług doradztwa : Ponadto 
prowadzimy usługę 'opiekun 
inwestora' już od początku 
pomysłu do zakończenia inwestycji 
wybudowania obiektu lub domu. 
Usługi związane z pokryciami 
posadzek Montaż i sprzedaż 
wykładzin PCV, paneli oraz 
wykładzin dywanowych. W ofercie 
mamy takie marki jak : Tarkett 
Polska, LENTEX, FLOTEX, GAMRAT, 
FLEXWOOD itp. Informujemy ,że 
układamy także wykładziny i 
panele które klient zakupił sam. 
Usługi związane z nadzorem robót: 
Pełen nadzór i kontrolę nad 
procesem inwestycyjnym. Do 
naszych obowiązków należy m. in.: 
-reprezentowanie inwestora na 
budowie . -sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji budowy z jej 
projektem . -pozwoleniem na 
budowę i określonymi przepisami 
prawnymi ,obowiązującymi 
normami i zasadami wiedzy 
technicznej . -sprawdzanie i odbiór 
robót budowlanych . -
potwierdzanie faktycznie 
wykonanych robót, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy . 
Dlaczego my ? - System 
gwarancyjny na nasze usługi od                 
1 roku do 15 lat w zależności od 
inwestycji. - Dobór i organizacja 
najlepszych materiałów do 
złożonego nam zadania. - 
Gwarantowana sprawna 
organizacja wykonywanych prac. – 
Najlepsze  i najnowsze technologie 
w budownictwie. - Rabaty dla 
stałych klientów. - Opieka oraz 
pomoc inż. budownictwa nad 



każdym projektem. - 
Doświadczona kadra pracowników. 

30.  

 

Kancelaria Prawno-
Odszkodowawcza                    i 
Mediacyjna 
Agnieszka Markocka 
ul. Ks. H. Kołłątaja 11 lok. 10A 
45-064 Opole 

Dla rodziny i seniora 

 FIDES Kancelaria Prawno - 
Odszkodowawcza i Mediacyjna z 
siedzibą w Opolu świadczy pomoc 
prawną na rzecz klientów 
indywidualnych i przedsiębiorców. 
Posiadamy bogate doświadczenie 
w zakresie udzielania pomocy 
prawnej. Kancelaria FIDES oferuje 
swoim klientom możliwość 
rozwiązywania sporów przy 
pomocy mediacji. Mediacje 
prowadzone są przez 
doświadczonych mediatorów 
zgodnie ze standardami 
prowadzenia mediacji. Nasi 
mediatorzy prowadzą mediacje 
cywilne, rodzinne, pracownicze, 
karne, w sprawach nieletnich i 
gospodarcze. Kancelaria posiada 
duże doświadczenie w sprawach 
odszkodowawczych. Naszym 
priorytetem jest zagwarantowanie 
osobom poszkodowanym 
profesjonalnej i skutecznej pomocy 
prawnej ukierunkowanej na 
uzyskanie jak najwyższej 
rekompensaty za doznaną szkodę. 
Kancelaria FIDES zajmuje się 
sprawami odszkodowawczymi 
m.in. związanymi z wypadkami 
komunikacyjnymi, błędami w 
sztuce medycznej, wypadkami przy 
pracy, szkodami majątkowymi itp. 

Dla wszystkich grup: 
25% zniżki na wszystkie usługi prawnicze 
Kancelarii (m.in. porady prawne, 
sporządzanie umów, mediacje, 
negocjacje, sporządzanie pism 
przedprocesowych oraz związanych z 
toczących się sporem sądowym, 
reprezentacja Klientów, windykacja 
należności itp.) 

tel. 77/3338493 



31.  

 

„JANEX SERWIS” 
45-762 Opole 
Siedziba ul. Żniwa 3 
Oddział ul. Biasa 30  

Dla rodziny i seniora 

 Sprzedaż olejów, filtrów, 
akcesoriów, płynów 
eksploatacyjnych do auta lub 
maszyny rolniczej, budowlanej itp. 

 Produkcja i naprawa przewodów 
hydraulicznych do wspomagania i 
klimatyzacji 

Dla wszystkich grup: 
5% 

tel.602 694 697 

32.  

 

Europejska Grupa Medyczna 
Południe Sp. z o.o. 
ul. Janowskiego 13/3 
41-200 snowiec 

Dla rodziny i seniora  

 Od momentu wejścia w życie 
przepisów umożliwiających 
polskim pacjentom leczenie za 
granicą, pomagamy pacjentom w 
organizacji i uzyskaniu refundacji 
za takie leczenie. Naszą misją jest 
dostarczenia polskim pacjentom 
dostępu do najwyższej jakości 
usług medycznych. 
Najważniejsze dla nas są zdrowie 
oraz bezpieczeństwo naszych 
klientów, które zapewniamy 
dzięki kompleksowej obsłudze 
oraz współpracy jedynie z 
najwyższej klasy renomowanymi 
klinikami w Polsce oraz na 
terenie Unii Europejskiej. Zależy 
nam na pełnej satysfakcji 
naszych pacjentów od momentu 
pierwszego kontaktu z nami aż 
do momentu zakończenia 
leczenia przez pacjenta i 
uzyskania refundacji od NFZ. 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
 

 Rabat 100 zł na zabieg zaćmy 
organizowany przez EGMP sp. z o.o.    

 Złożenie dokumentów w imieniu klienta 
do NFZ w celu uzyskania refundacji za 
zabieg.  

 Kwota refundacji ok.2100 zł (stawka 
ustalana przez NFZ).  

Kwota refundacji na dzień 26.07.2016 
wynosi 2111,15 zł 

tel. 731733703 

33.  

 

Mobilne Usługi Fryzjerskie 
"Loczek"  
Punkt stacjonarny: Opole, ul. 
Obrońców Stalingradu 9 
45-359 Opole                                    
 

 Dla rodziny i seniora                  
Fryzjerstwo damsko-męskie                           
i dziecięce z dojazdem do klienta 
na terenie miasta Opola 

 Studio stacjonarne 
        45-594 Opole 
         ul. Obrońców Stalingradu 9 

Dla wszystkich grup:                                           
15% zniżki na strzyżenie. 
Punkt Stacjonarny czynny: od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 
W sobotę od  10:00 do 14:00                                
Dojazd do klienta na terenie Opola gratis 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 
9:00 do 20:00. 

tel. 601955016 

tel. 502250706 

http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=233
http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=233


34.  

 

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 156 

45-037 Opole 

 

 Dla rodziny i seniora                             
Sklep Tchibo w Opolu jest 
połączeniem sklepu odzieżowego 
i kawiarni. W swojej ofercie 
posiada następujące rzeczy: - 
Kolekcje odzieżowe dla Pań, 
Panów i Dzieci; - Akcesoria dla 
gospodarstw domowych; - 
Ekspresy ciśnieniowe na kapsułki 
oraz akcesoria kawowe; - Kawy w 
kapsułkach, ziarniste oraz 
mielone. 

Dla wszystkich grup:                                            
Posiadacz karty przy zakupie dwóch 
opakowań kawy ziarnistej lub mielonej o 
tej samej gramaturze ( 125g, 250g, 500g 
lub wielokrotność), otrzyma trzecie 
opakowanie za 1 grosz. Cena 1 grosza 
przypada na najtańszą kawę z zestawu. 
Nie dotyczy kaw w kapsułkach. Posiadacz 
karty otrzyma 15% rabatu na odzież i 
artykuły użytkowe przy zakupach powyżej 
50 zł. Nie dotyczy ekspresów, akcesoriów 
kawowych oraz żadnego rodzaju kawy. 
Promocje działają w każdy dzień tygodnia 
w godzinach otwarcia sklepu. Promocji nie 
można łączyć z innymi ofertami 
promocyjnymi. 

tel. 781145072  
www.tchibo.pl  
 

35.  

 

 

 
Foto w Punkt sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 1 
49-300 Brzeg 

Dla rodziny i seniora 

 Usługi fotograficzne; zdjęcia do 
dokumentów, odbitki, 
fotobudka, fotografia studyjna, 
ślubna i okolicznościowa. 

Dla wszystkich grup:  
10% zniżki na wszystkie usługi 
 

Tel.  880 800 033 
www.fotowpunkt.pl 

36.  

 

Haiku Studio 
ul. Jerzego z Dąbrowy 5a 
77-300 Człuchów 

Dla rodziny i seniora                               
 

 Agencja interaktywna Haiku Studio 
oferuje usługi związane z 
tworzeniem stron www oraz ich 
promocją w sieci. Ponadto 
specjalizujemy się w projektach 
logo, wizytówek, bannerów czy 
kalendarzy.  

 

Dla wszystkich grup: 

 Zniżka w wysokości 10% na wszystkie 
usługi, które są dostępne na stronie: 
http://haiku.com.pl - 

 
tel. 509 088 094 

http://dlarodziny.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=235
http://www.tchibo.pl/
http://dlarodziny.opolskie.pl/page/www.fotowpunkt.pl


37.  

 

Ogrodolandia 
ul. Jerzego z Dąbrowy 5a 
77-300 Człuchów 

Dla rodziny i seniora                               

 Nasz odrębny odział oferuje 
sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu. Jest to sklep online 
Ogrodolandia z meblami 
ogrodowymi i architekturą 
ogrodową z ręki renomowanych 
polskich i zagranicznych twórców. 

Dla wszystkich grup: 

 Rabat 5% na wszystkie meble i 
architekturę oraz dodatki do ogrodu. 
Cała oferta dostępna na stronie: 
https://ogrodolandia.pl                     
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do zakupu, a w przypadku 
wszelkich wątpliwości, prosimy o 
kontakt z nami! 

tel. 602 790 598 

BRANŻA EDUKACJA  

1.  

 

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

Edukacja 

 zajęcia muzyczne,  

 nauka gry na instrumentach 
muzycznych   

Dla wszystkich grup: 

 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 

2.  

 

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

Edukacja 

 szkolenia oraz usługi  edukacyjne 

Dla wszystkich grup: 

 20% rabatu przy usługach do 1000,00 zł 

 30% rabatu przy usługach powyżej 
1001,00 zł 

tel. 77/551 38 48 

3.  

 

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

Edukacja 

 prowadzenie kursów językowych 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na kursy językowe dla dzieci i 
ich rodziców 

 

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

4.  

 

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

Edukacja 

 szkoła językowa 

Dla wszystkich grup: 
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 

5.  

 

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

Edukacja 

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

tel. 668 487 753 

6.  

 

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

Edukacja 

 szkolenia językowe 

 tłumaczenia 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na kursy językowe 

 15% zniżki na tłumaczenia 

tel. 534 454 545 



7.  

 

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

Edukacja 

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

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 603 290 529 

8.  

 

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

Edukacja 

 Zajęcia, warsztaty dla dzieci, sala 
zabaw  
 

Dla wszystkich grup: 

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

tel.501 581 369 

9.  

 

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

Edukacja 

 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 

10.  

 

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

Edukacja 

 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 

tel. 668 2370 21 



automatyki i robotyki "Konstruktorzy 
Robotów" 

11.  

 

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

 Edukacja Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci  

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia. Podczas zapisu należy okazać 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia. Podczas zapisu należy okazać 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia. Podczas zapisu należy okazać 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

 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.  Podczas zapisu należy okazać 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym: 

 5%  zniżki w czesnym na Studia I i II 
stopnia. Podczas zapisu należy okazać 
Opolską Kartę Rodziny i Seniora.  

tel.  77/401 94 30 

12.  

 

Language Professionals 
Plac Piłsudskiego 6/34 
45-706 Opole 

Edukacja 

 Kursy, korepetycje i tłumaczenia 
językowe 

Dla wszystkich grup: 

 Zniżka w wysokości 15% na kursy oraz 
korepetycje językowe 

 Zniżka w wysokości 15% na tłumaczenia 
językowe 

tel. 605 250 009  



13.  

 

Galileusz Katarzyna 
Aleksandrowicz 
ul. Spychalskiego 13/9 
45-716  Opole 

Edukacja 

 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 
 

14.  

 

Ewelina Kopeć 
Centrum Socjoedukacji 
ul. Młyńska 1 
45-011 Opole 

Edukacja 

 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.  

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 691 498 664 
 

15.  

 

MDgroup MARTA HAIN 
ul. Kuniów 17B,46-200 Kuniów  
Adres oddziału: Kluczbork           
ul. Sienkiewicza 22 lok. 13,14 

Edukacja 

 Szkolenia komputerowe, językowe 
i marketingowe 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na wszystkie kursy 

 15% przy zapisie min. 2 osób z rodziny 
(dla każdego uczestnika) 

tel. 888 22 33 50 
tel. 536 22 33 50 
 

16.  

 

Akademia Wolnego Czasu s.c. 
ul. Szpitalna 17A 
45-010 Opole 
 
 
 
 

Edukacja 

 Warsztaty, szkolenia, kursy z 
zakresu umiejętności miękkich, 
zajęcia artystyczne i hobbystyczne, 
zajęcia dla dzieci w tym półkolonie 
letnie i zimowe 

Zniżka dla rodziny dwójką dzieci 

 5% na wszystkie zajęcia organizowane w 
Akademii Czasu Wolnego, przy zapisie 
dwójki dzieci lub całej rodziny 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 10%  wszystkie zajęcia organizowane w 
Akademii Czasu Wolnego, przy zapisie 
trójki dzieci lub całej rodziny 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci  

 15%  na wszystkie zajęcia organizowane 
w Akademii Czasu Wolnego, przy zapisie 
czwórki i więcej dzieci lub całej rodziny 

tel. 77/441 01 02 
 



Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 15%  na wszystkie zajęcia organizowane 
w Akademii Czasu Wolnego, przy zapisie 
dziecka lub całej rodziny 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 15%  na wszystkie zajęcia organizowane 
w Akademii Czasu Wolnego 

17.  

 

BHP-NET Artur Parda 
Stroszowice 40 
49-340 Lewin Brzeski 

Edukacja 

 Kompleksowa obsługa firm                     
w zakresie BHP 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na usługi oferowane przez 
firmę 

tel. 519 132 475 
 

18.  

 

Centrum Oxford  
Dorota Akin 
Plac Zamkowy 2,                     
sale nr 6,5,3 
48-200 Prudnik 

Edukacja 

 Kursy językowe grupowe, zajęcia 
indywidualne 

  tłumaczenia 

Dla wszystkich grup: 
10% zniżki dla rodzeństwa 
uczestniczącego w kursie językowym 
 

tel. 506 133 125 

19.  

 

GWAREK KOREPETYCJE 
ul. Dambonia 17/2 
45-860 Opole 
 

Edukacja 
Korepetycje, psycholog, pedagog, 
logopeda 

Dla wszystkich grup: 
10% zniżki dla dzieci i rodziców  
10% zniżki na tłumaczenia  
10% zniżki na psychologa, logopedę, 
pedagoga 

tel. 696 980 407 

20.  

 

Akademia Szkraba Montessori 
Justyna Binio 
ul. Powstańców Śląskich 32A/2 
45-086 Opole 

Edukacja 

 Kreatywne zajęcia dla dzieci w 
wieku od 6 miesięcy do 3 lat 
łączące naukę poprzez 
doświadczenie i zabawę 

 Zniżka dla rodziny z dwójka dzieci 

 z trojgiem,  z czworgiem i więcej dzieci             
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 
20% rabatu na godzinne zajęcia 
Szkrabiki i Małe Szkraby 

tel.513574610 

BRANŻA   TURYSTYKA  I  WYPOCZYNEK 

 

1.  

 

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

Turystyka i wypoczynek 

 pokoje gościnne SYLWIA 

Dla wszystkich grup: 

 10% od całości pobytu   oprócz 
opłaty uzdrowiskowej 

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



2.  

 

„Tur Hotel” s. c. 
Przemysław i Tomasz 
Gorzelanny 
Pokrzywna 76 
48-267 Jarnołtówek 
Park Edukacji i Rozrywki  
„ROSENAU Zaginione Miasto” 

Turystyka i wypoczynek 

 hotele i inne obiekty 
zakwaterowania 

  gastronomia (restauracje) 

  rekreacja (basen, park linowy) 

Dla wszystkich grup: 

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

tel.77/439 75 45 

3.  

 

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

Turystyka i wypoczynek 

 restauracja 

  hotel 

  pobyty wypoczynkowe  

Dla wszystkich grup: 

 15% zniżki na wszystkie usługi w 
hotelu 

tel. 77/402 90 30 
 

4.  

 

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

Turystyka i wypoczynek 

 usługi hotelarsko-gastronomiczne 

Dla wszystkich grup: 
rabat 15% na: 

 usługi noclegowe 

  usługi kosmetycznego 

 usługi gabinetu masaży 

 pozostałe usługi WELNNESS & SPA   

tel.604 759 224 

5.  

 

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

Turystyka i wypoczynek 

 Usługi w branży turystycznej 
 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na własne imprezy biura 
obejmującą mieszkańców całego 
województwa  

tel.77 454 08 82 

6.  

 

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

Turystyka i wypoczynek 

 hotelarstwo 

 gastronomia  

Dla wszystkich grup: 
15 % rabatu na  

 usługi noclegowe 

 usługi gabinetu masaży 

 usługi SPA 

 danie i napoje gorące w restauracji 
i  PUB-ie  

tel.77/412 20 00 

7.  

 

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  

tel. 77/433 90 10 

http://www.ssd.opolskie.pl/


 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% 

8.  

 

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 
niepełnosprawnym: 

 10% zniżki na dania i napoje z 
karty 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku 
życia: 

 10% zniżki na dania i napoje z 
karty 

tel.  77/424 02 90 

9.  

 

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 
 

Turystyka i wypoczynek 

  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 

tel.  733 959 596 

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


10.  

 

Moszna Zamek Sp. z o.o. 
ul. Zamkowa 1 
47-370 Zielina 

Turystyka i wypoczynek 

 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   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  

tel.77/466 96 78 

11.  

 

OMEGA SMAK PODRÓŻY 
Aneta Zielony 
ul. Stawowa 9 
46-070 Ochodze 

   Turystyka i wypoczynek 

 Organizacja wycieczek 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na wycieczki własne 
biura 

 

tel. 77/403 35 50 
 

12.  

 

Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice sp. z o.o. 
ul. Kąpielowa 70 
30-698 Kraków 

Turystyka i wypoczynek 

 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 

13.  

 

Ośrodek Rehabilitacyjny 
 „Leśna Polana” 
78-111 Ustronie Morskie 
ul. Wojska Polskiego 28 

Turystyka i wypoczynek 

 Wypoczynek, rehabilitacja   

Dla wszystkich grup: 

 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 
 

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


14.  

 

DREJK Kaźmierczak sp. j. 
ul. Ukryta 5 
02-654 Warszawa 
Adres siedziby: 
PRIMAVERA  
ul. Rozewska 40/42 
84-104 Jastrzębia Góra 

Turystyka i wypoczynek 

 Obiekt wypoczynkowy w 
Jastrzębiej Górze położony 100 m 
od plaży 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku 
życia: 

 10% zniżki na ofertę „Wczasy dla 
Seniora” 

tel. 58/776 24 47 
 

15.  

 

 

 

 

 

 

Hotel Beata 
Dom Seniora Beata 
Złockie 103 
33-370 Muszyna 

Turystyka i wypoczynek 

  Wynajem pokoi, pobyty     
wypoczynkowe, pobyty senioralne 

Dla wszystkich grup 

 5% od pakietów hotelowych  

 10% od pakietu senior 

  5% bar hotelowy  

 10% karta restauracyjna  

 W cenie każdego pobytu wejście 
do strefy SPA (sauna sucha, fala 
termiczna, natrysk wrażeń) 5% na 
jednorazowy bilet do Aquaparku 
(mieszczący się w hotelu obok) 

tel. 0-18/4714917 

 

16.  

 

Hotel Milena 
P.P.H.U.E. i  W. Białożyt 
ul. Dworcowa 22 
34-360 Milówka 
 

Turystyka i wypoczynek 

 Hotele i restauracje 
Dla wszystkich grup  
Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem 
(śniadania i obiadokolacje)- cena bez 
zniżki 910 zł/cena ze zniżką 600 zł za 
cały pobyt. 
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 
osobowych lub 4 osobowych z 
dwoma oddzielnymi sypialniami. 
Warunki skorzystania ze zniżki: 
- przyjazd w 2,3 lub 4 osoby 
- pobyt rozpoczyna się i kończy w 
sobotę 
- w celu potwierdzenia rezerwacji 
hotel wymaga wpłaty ustalonej 
zaliczki. 

tel. 33/ 86 37 383 
tel. 502 292 497 

17.  

 

ALFA TOUR sp. j. 
ul. Sczanieckiej 10/1A 
60-216 Poznań 
 

Turystyka i wypoczynek 
 Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny 

Willa Alfa -  Kudowa Zdrój                                   

 Ośrodek Wczasowy Alfa -                         
Rewal  

 Pensjonat Sokolec - 
Ludwikowice Kłodzkie  

Dla wszystkich grup: 
Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny 
Willa Alfa, ul. Słoneczna 12a,  
57-350 Kudowa Zdrój  
www.alfa-kudowa.pl 
tel. 503 58 17 28 
 
Pensjonat Sokolec, Sokolec 35,       
57-450  Ludwikowice Kłodzkie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alfa-kudowa.pl/


www.alfa.sokolec.pl 
tel. 74 871 66 16 
 
Ośrodek Wczasowy Alfa, ul. 
Szczecińska 2, 72-344 Rewal  
www.alfa-rewal.pl 
tel. 503 58 17 28 

tel. 61 66 26 730  

 

18.  

 

Tifany Helena Gielniak 
ul. Łąkowa 3 
72-344 Trzęsacz 

Turystyka i wypoczynek 
Wczasy dla seniorów 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku 
życia: 
10% zniżki dla posiadaczy Opolskiej 
Karty Rodziny i Seniora na pobyty 
wczasowe w miesiącu czerwcu i 
wrześniu w Willi Kliper od oferty i 
cennika zamieszczonego na naszej 
stronie: www.willakliper.pl 

tel.  602114177 

19.  

 

Ośrodek Wypoczynkowy 
„Tatrzańska” 
ul. Jaszcurówka 19 
34-500 Zakopane 

Turystyka i wypoczynek 
Pobyty z rehabilitacją, turnusy 
rehabilitacyjne, pobyty wczasowe 
 

Dla wszystkich grup: 
5% rabatu na wszystkie usługi 

tel. 601449250 

20.  

 

B5 Sp. z o.o. 
Pałac Łazienki II 
ul. Raczyńskich 6 
87-720 Ciechocinek 

Turystyka i wypoczynek 
Hotel, sanatorium, uzdrowisko, 
wypoczynek 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku 
życia: 
5% na pobyty kuracyjne 7-dniowe 
10% na pobyty kuracyjne 14-dniowe 

tel. 542311011  

 

BRANŻA DLA DOMU 

1.  

 

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

Dla domu 

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

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 77/ 464 48 58 

http://www.alfa.sokolec.pl/
http://www.alfa-rewal.pl/


2.  

 

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

Dla domu 
montaż stolarki otworowej:  

 okna PCV, drewniane, aluminium 

 drzwi zewnętrzne i wewnętrzne  

 rolety zewnętrzne  

 roletki,   parapety 
 

Dla wszystkich grup: 

 dodatkowe 5% na cały asortyment w 
ofercie oraz montaż 

tel. 77/453 66 99 
 

3.  

 

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

Dla domu 
Produkcja i sprzedaż mebli 
tapicerowanych: 

 komplety wypoczynkowe  

 kanapy 

 wersalki 

 narożniki pod wymiar 

 tapczany 

 materace 

Dla wszystkich grup: 

 10% rabatu na meble tapicerowane 

 5% na meble pokojowe- meblościanki, 
komody, garderoby 

tel. 77/403 23 31 

4.  

 

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

Dla domu 

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

Dla wszystkich grup: 

 10 % na cały asortyment 

tel.34/ 350 55 85 

5.  

 

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

Dla domu 

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

Dla wszystkich grup: 

 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 

 7 % zniżki na zakup i montaż pompy ciepła  

tel.616 791 4 14 

6.  

 

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

Dla domu 

 Sprzedaż detaliczna artykułów 
gospodarstwa domowego 

Dla wszystkich grup: 

 10%  na cały asortyment 

tel. 506 4427 26 

7.  

 

MBM Meble 
Marcin Bucki 
ul. Piaskowa 3 
47-330 Rozwadza 

Dla domu 

 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 

tel.514 198 825 



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                    
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) 

 

8.  

 

Serwis Ogrodniczy 
ul. Laskowa 1a 
46-024 Jełowa 

Dla domu 

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

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki zakup całego asortymentu 
sklepu ogrodniczego 

 10% zniżki na zakup roślin  

 10% zniżki na usługi ogrodnicze 
 

tel. 601 436 801 
 

9.  

 

Krzysztof Zaranek ZK-BUD 
ul. Kilińskiego 29/4 
49-100 Niemodlin 
 

Dla domu 

 Remonty i wykończenia wnętrz 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na usługi budowalne 
 

tel. 500 608 625 
 

10.  

 

STAGLE  S.C. 
ul. Boczna 2a 
46-020 Borki 

Dla domu 

 Sprzedaż węgla 

Dla wszystkich grup: 

 rabat w wysokości 3% przy zakupie 
minimum 2 T 
Dotyczy każdego sortymentu w aktualnej 
cenie 

    Rabat nie łączy się z innymi promocjami 

tel. 888 087 233 

11.  

 

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 
ul. Senatorska 1  
46-320 Praszka 

Dla domu 
Handel, produkcja pieczywa i 
wyrobów cukierniczych, przeglądy i 
mycie samochodów, wynajem 

Dla wszystkich grup: 

 3% zniżki na artykuły spożywcze i 
chemiczne z wyłączeniem wyrobów 
tytoniowych i alkoholowych 

 

tel. 34/359 10 16 
tel. 34/359 10 61 



12.  

 
INTERIOGEKKO Sp. z o. o. 
ul. Andrzeja Struga 9 
45-073 Opole 

Dla domu 

 Sprzedaż mebli kuchennych pod 
wymiar, artykułów gospodarstwa 
domowego 

Dla wszystkich grup: 

 10% na meble kuchenne, szafki 
łazienkowe, meble nietypowe ( rabat nie 
łączy się z promocjami) 

tel. 77/456 70 33 

13.  

 

P P H i U „ELTREX” 
SKLEP ELEKTRO-ELEKTRONIC 
Andrzej Piskorski 
ul. Niemodlińska 23/17 
45-710 Opole 

Dla domu 
Sprzedaż detaliczna, artykuły 
elektryczne, źródła światła, baterie 

Dla wszystkich grup: 
10% zniżki 

tel. 77/457 32 58 

14.  

 

Centrum Meblowe                    
„NA ZAODRZU” 
ul. Niemodlińska 79 
45-864 Opole 

Dla domu 
Centrum Meblowe "Na Zaodrzu" to 
miejsce dzięki któremu stworzysz 
wyjątkowe wnętrze, urządzisz 
przytulnie swój dom, mieszkanie i 
zachowasz rozsądny budżet. W 
ofercie mamy dostępne: - meble do 
pokoju dziennego, - meble do 
jadalni, - meble do sypialni, - meble 
do pokoju dziecięcego, - meble do 
kuchni, - akcesoria i dodatki. 

Dla wszystkich grup: 

 przy zakupach do 1500 zł - transport na 
terenie województwa opolskiego 50% 
taniej  

 przy zakupach powyżej 1500 zł - transport 
na terenie województwa opolskiego 100% 
taniej (0zł) 

 przy zakupach powyżej 3000 zł - transport 
na terenie województwa opolskiego 100% 
taniej (0zł) i 40% rabatu na montaż mebli. 

tel. 77/545 36 74  

 

15.  

 

Hippo Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
ul. Pawia 7/29 
25-658 Kielce 

Dla domu 
Dystrybucja pościeli kołder poduszek 
i akcesoriów dziecięcych dla domu 
http://hippo-sklep.pl 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 
Zniżka dla rodziny z czworgiem dzieci i 
więcej 
Zniżka dla z dzieckiem niepełnosprawnym  
Zniżka dla rodziny zastępczej 

 10% na cały asortyment sklepu 
internetowego z pościelą                 
http://hippo-sklep.pl 

 

tel. 508768636 

16.  

 

ASBERG Artur Szwamberg 
ul. Kolejowa 5d 
44-295 Sumina 

Dla domu 
Produkcja i sprzedaż mebli na 
wymiar. 
Sprzedaż paneli podłogowych, drzwi 
wewnętrznych, drzwi zewnętrznych 

Dla wszystkich grup: 

 10% meble na wymiar 

 5% sprzedaż paneli podłogowych firmy 
CLLASEN 

 5% sprzedaż drzwi wewnętrznych firmy 
CLLASEN 

 5% sprzedaż drzwi zewnętrznych firmy 
MAR-TOM  

tel. 77/4411004 

17.  

 

Centrum Meblowe „ Hermes” 
Sławięcice 
ul. Sławęcicka 23  
47-230 Kędzierzyn -Koźle 

Dla domu Centrum Meblowe 
"HERMES" Sławięcice proponuje 
meble i dodatki od największych i 
sprawdzonych producentów mebli          
w Polsce. Służymy pomocą w 

Dla wszystkich grup: 
rabat 5% na wszystkie meble z oferty,               
nie obejmuje towaru w promocji 
 

tel. 77/ 40 60 100 



transporcie oraz w montażu 
zakupionych u nas mebli. Dodatkowo 
wszystko można kupić w ratach 0% 
na 10, 20 lub 30 miesięcy. 
W ofercie mamy: meble do pokoju 
dziennego, meble do jadalni, meble 
do sypialni, meble do pokoju 
dziecięcego, meble do kuchni, meble 
do biura, i inne meble, dodatki. 
 

18.  

 

„Jolapol Export-Import Bis” 
Mariola Guzenda 
45-061 Opole 
ul. Katowicka 14-16 

Sprzedaż artykułów przemysłowych Dla wszystkich grup: 
5% rabatu na każde zakupy w sklepie 

tel. 502 096 424 
 

BRANŻA GASTRONOMIA 
 

1.  

 

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

Gastronomia 

 usługi gastronomiczne 

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 601 487 216 
 

2.  

 

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

Gastronomia 

 kawiarnia 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na kawę 

 5% zniżki na torty urodzinowe 

tel. 77 445 93 81 

3.  

 

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

Gastronomia  

 Pizzeria 

Dla wszystkich grup: 

 Rabat na wszystkie pizze, odebrane 
osobiście 15% 

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

4.  

 

TOMREST Tomasz Wąsiak 
„Press Cafe Radiowa” 
ul. Strzelców Bytomskich 8 
45-084 Opole 

Gastronomia 

 Restauracja, catering  

Dla wszystkich grup: 

 20% zniżki na cały asortyment z 
wyjątkiem napoi alkoholowych  

 10% zniżki na przyjęcia okolicznościowe  
 

tel. 77/401 31 50 
 



5.  

 

Kawiarnia i Lodziarnia "Coffee 
Cat" Mahakam 
ul. Oleska 14 
45-052 Opole 

Gastronomia 

 Restauracja, catering  

Zniżka dla rodziny dwójką dzieci 

 5% zniżki na kawę, herbatę, milkshake' i 
lody;  

 5% zniżki na imprezy okolicznościowe na 
sali bankietowej 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 
• 10% zniżki na kawę, herbatę, milkshake'i 

i lody 

 5% na imprezy okolicznościowe na sali 
bankietowej 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci 

 15% zniżki na kawę, herbatę, milkshake'i 
i lody 

 10% zniżki na imprezy okolicznościowe 
na sali bankietowej 

Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

• 10% zniżki na kawę, herbatę, milkshake'i     
i lody 

 5% na imprezy okolicznościowe na sali 
bankietowej 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 5 zł kawa Cappuccino „M” lub herbata 
”M”   

 10% zniżki na  inne napoje, lody, ciasta i 
desery 

 10% na imprezy okolicznościowe na sali 
bankietowej 

tel. 606 313 553 

6.  

 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Moroń” 
Maciej Moroń 
ul. Wrocławska 26-28 
48-370 Paczków 
 

Gastronomia 

 Usługi gastronomiczne  

Zniżka dla rodziny dwójką dzieci 

 10% zniżki  
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, z 
czworgiem i więcej dzieci 

 15% zniżki 
  Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 10% zniżki  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 10% zniżki  
(Zniżki nie dotyczą napojów alkoholowych 
i obiadów abonamentowych) 

tel. 77/431 78 96 
 



7.  

 

Sopelek,   
Opole   
ul. Spychalskiego 4B/9 
ul. Krakowska 15-17 
ul. 1 Maja 149B 
ul. Dambonia 167 
Centrum Handlowe „Solaris”  
Amfiteatr w Opolu 

Gastronomia 

 Lodziarnia               
Dla wszystkich grup: 
• 10% zniżki  

Solaris 
tel. 795 160 377 
ul.1 Maja 149 B 
tel. 604 505 320 

  ul. Krakowska 15-17 
tel. 734 134 603 
 

8.  

 

Strzelecka Spółdzielnia 
Socjalna 
ul. K. Wyszyńskiego 10 
47-100 Strzelce Opolskie 

Gastronomia 

 Działalność gastronomiczna 
stołówka, bar 

Dla wszystkich grup: 

 10 % zniżki na wszystkie obiady za 
okazaniem karty przed wydrukowaniem 
paragonu fiskalnego. Rabat nie łączy się 
z innymi promocjami i nie dotyczy 
napojów. 

tel. 726 676 074 

9.  

 

Gustoria 
Monika Fąfrowicz 
Dębska Kuźnia , ul. Daniecka 6 
Lokal: Opole, Rynek 19 

Gastronomia 

 Lodziarnio-kawiarnia 

Dla wszystkich grup: 

 10% rabat na wszystkie pozycje w karcie 

tel. 669 321 999 
kontakt@gustoria.pl 
 

BRANŻA SPORT I REKREACJA 
 

1.  

 

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

Sport i rekreacja 

 kompleks oferujący usługi 
gastronomiczne  

 hotelarskie oraz rozrywkowo-
rekreacyjne 

Dla wszystkich grup: 

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

tel. 77/ 441 45 75 

2.  

 

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

Sport i rekreacja 

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

Dla wszystkich grup: 

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

Sylwia Kapałka 
tel.606 835 759 

mailto:kontakt@gustoria.pl


3.  

 

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 rekreacja 

 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 
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. 

tel.721 287 021 
 

4.  

 

F.H.U. INTER 
SKLEP SERWIS ROWEROWY 
„BIKE” 
ul. Rzeszowska 3 i 14 
45-316 Opole 
 
 
 

Sport i rekreacja 

 Sprzedaż i naprawa rowerów 

Dla wszystkich grup: 

 10% zniżki na rowery i części rowerowe  

 10% na usługi serwisowe (naprawa 
rowerów)  

 
Rowery oraz części objęte promocją w 
sklepie nie sumują się. 

 

tel. 77/455 19 22 
tel. 508 494 245 
 



5.  

 

ROYAL DANCE COMPANY, 
TOMASZ NAWROCKI 
ul. Książąt Opolskich 48-50 
45-006 Opole 
 

Sport i rekreacja 

 Pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej             

Dla wszystkich grup: 

1. Pierwsze wejście na jedne wybrane 
zajęcia GRATIS 

2. Pierwsze wejście na drugie wybrane 
zajęcia- inny styl 50% taniej 

3. Pierwszy miesiąc wybranych zajęć 20% 
taniej 

4. Pierwszy miesiąc wybranych zajęć- 
drugi styl taneczny 50% taniej 

 Ograniczona ilość miejsc - decyduje 
kolejność zgłoszeń 

 Powyższe bonifikaty nie obowiązują na 
zajęcia Pole Dance 

 Proponowane ulgi w punkcie 1 i 2 oraz 
w punkcie 3i 4 łączą się dla jednego 
uczestnika 

 

6.  

 

Gminne Centrum Sportu i 
Rekreacji w Paczkowie 
ul. Wojska Polskiego 45 a 
48-370 Paczków 
Basen Miejski 
ul. Jagiellońska 
48-370 Paczków 

Sport i rekreacja 

 Basen Miejski w Paczkowie 

Dla wszystkich grup: 

 Bilet wstępu na basen miejski w 
Paczkowie w cenie 3 zł 

 

tel. 77/435 13 61 

7.  

 

 

Maximus Fitness Club 
PHU PRO Plus 
Anna Wojtkiewicz-Latawiec 
ul. Armii Krajowej 9 
45-071 Opole 

Sport i rekreacja 
Maximus Fitness Club to centrum 
rekreacyjne mieszczące w sobie 
siłownię, sauny, salę do fitnessu dla 
grup, salę konferencyjną. 

Dla wszystkich grup: 
20% rabatu na zakup wszelkich rodzajów 
karnetów do siłowni i na grupowe zajęcia 
fitness, także na wejścia jednorazowe 

 
tel.  601 248 003 
 

8.  

 

SPECTRUM Sp. z o.o. 
Centrum Rozrywki KUBATURA 
ul. Oleska 102 
45-231 Opole 

Sport i rekreacja 
Multitematyczne miejsce 
poświęcone dobrej zabawie, w 
którym każdy niezależnie od wieku 
odnajdzie rozrywkę na najwyższym 
poziomie. Pub Sportowy z 15 
metrowym barem, z wieloma 
unikatowymi sportowymi 

Dla wszystkich grup: 

 Kręgle - Dwie godziny gry w cenie jednej 

 

tel. 792 177 596  

 



pamiątkami, z czterema 
certyfikowanymi stołami 
bilardowymi WIK Olimpic III, które 
łączą w sobie zarówno 
profesjonalizm gry jak i nowoczesną 
stylistykę. A na dodatek siedem 
telewizorów i mnóstwo miejsca do 
kibicowania. Kawiarnia z 
niesamowicie pysznymi deserami, 
aromatyczną kawą i herbatą. 
Przestronna 10-torowa kręgielnia 
typu bowling z foto-budką FOTO 
STRIKE oraz oryginalnym czerwonym 
smokiem dla małych dzieci. Duży w 
pełni wyposażony bar, profesjonalne 
piłkarzyki, air hockey GOLD, air 
hockey SKATE, unikalny automat 
łączący w sobie najlepsze cechy gry 
w piłkarzyki i cymbergaja o nazwie 
Speedball oraz wspaniałe widoki z 
królującej nad kręgielnią antresoli. 
Antresola, to miejsce stworzone nie 
tylko do obserwacji grających w 
kręgle, to przede wszystkim 
wygodne fotele i przestrzeń 
przeznaczona dla wielu spotkań 
towarzyskich, integracyjnych, 
eventów firmowych, ale również 
podczas ważnych wydarzeń 
sportowych specjalna STREFA 
KIBICA. SOFA FASHION CLUB, w 
którym w każdy piątek i sobotę 
można pobawić się przy dźwiękach 
dobrej muzyki oraz klimatyczny VIP 
Room. Sala Bankietowo-
Konferencyjna to przestronne 
miejsce do organizacji zarówno 
wszelkiego rodzaju imprez 
okolicznościowych, wesel, 18-stek 
jak również spotkań biznesowych, 
szkoleń czy konferencji. 



9.  

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Pływania Agnieszki 
Ziółkowskiej  
ul. Marszałka Piłsudskiego 
12/1A 
46-200 Kluczbork 

Sport i rekreacja 
Głównym zadaniem „Szkoły pływania 
Agnieszki Ziółkowskiej” jest nauka 
pływania dzieci i niemowląt już od 3 
miesiąca życia. Podczas tych zajęć jak 
również w trakcie indywidualnych 
spotkań prowadzona jest 
rehabilitacja dzieci z różnymi 
dysfunkcjami ciała i różnym stopniem 
niepełnosprawności. Dodatkowo 
prowadzona jest rehabilitacja i 
odnowa biologiczna dla osób 
dorosłych. Zajęciach w wodzie 
prowadzone są wg. autorskich 
programów nauczania jak i Koncepcji 
Halliwick. Od czerwca 2007 moja 
firma należy do Polskiego 
Stowarzyszenia Pływania Niemowląt, 
organizacji której głównym zadaniem 
jest propagowanie pływania dzieci i 
niemowląt na najwyższym 
światowym poziomie. 

Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 
50 zł zniżki za udział w kursie pływania dla 
rodzeństwa uczestnika zajęć 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 
100 zł zniżki za udział w kursie pływania 
dla 2 rodzeństwa uczestnika zajęć 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 
150 zł zniżki za udział w kursie pływania 
dla 3 rodzeństwa uczestnika zajęć 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
50 zł zniżki za udział w kursie pływania dla 
dorosłych 
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym:                                              
50 zł zniżki za udział w kursie pływania dla 
uczestnika zajęć 
Zniżka dla rodziny zastępczej: 
50 zł zniżki za udział w kursie pływania dla 
uczestnika zajęć 

 
tel. 608 507 555 
tel. 692 369 863 

10.  

 

Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji 
Konnej GODZIEMBA 
Ligota Zamecka 49 
46-200 Kluczbork 

Sport i rekreacja 
Hipoterapia; nauka jazdy konnej; 
oprowadzanki dla dzieci; 

Dla wszystkich grup: 
20% na wycieczki bryczką do lasu; 10% na 
oprowadzanki na kucykach dla dzieci; 10% 
na indywidualną naukę jazdy konnej; 5% 
na udział w wakacyjnych półkoloniach 
jeździeckich. 

 
tel. 535 101 232 

11.  

 

"DELFIN" Spółka z o.o. 
ul. Wrzosów 2 
47-300 Krapkowice                           

Sport i rekreacja 
Organizacja zajęć i imprez sportowo-
rekreacyjnych, zarządzanie obiektami 
sportowymi. 

Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
20 % zniżki za wstęp na krytą pływalnię 

tel. 77/55 60 972 

BRANŻA TRANSPORT 
 

1 

 

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

Transport 

 Taxi- przewóz osób 

Dla wszystkich grup: 

 rabat 10% 

tel. 606 628 882 

http://dlarodziny.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=243
http://dlarodziny.opolskie.pl/page/222,znizki-oferowane-w-ramach-karty.html?id=243


2 

 

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

Transport 

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

Dla wszystkich grup: 

 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 

3 

 

Stowarzyszenie Prywatnych 
Przedsiębiorców 
HALO RADIO TAXI BIS 
ul. Oleska 125A/8 
45-231 Opole 

Transport 

 Przewóz osób taksówka osobową 

Dla wszystkich grup: 

 10%  rabatu na przewóz taksówką 
osobową 

tel. 661-78-25-32 

BRANŻA URODA 
 

1.  

 

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

Uroda 

 Usługi fryzjerskie 
 

Dla wszystkich grup: 

 20% zniżki dla dzieci i ich rodziców oraz 
osób starszych 

tel.77/437 50 76  
 

2.  

 

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

Uroda 

 Usługi fryzjerskie 

Dla wszystkich grup: 

 Strzyżenie 15% zniżki 

tel. 509 607 691 

3.  

 

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

    Uroda 

 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 

4.  

 

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

    Uroda 
 Usługi fryzjersko-kosmetyczne 

Dla wszystkich grup: 

 15% zniżki na strzyżenie i usługi  
kosmetyczne 
 

tel.  77/442 68 00 



5.  

 

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

Uroda 

 Medycyna estetyczna, 
kosmetologia, dietetyka i leczenie 
otyłości. 

Dla wszystkich grup: 

 5% zniżki na zabiegi w Klinice Zdrowego 
Ciała 

tel. 77/441 09 09 

6.   Gabinet Kosmetologii 
Estetycznej kosmeDERMA  
Aleja Przyjaźni 59M/m2                   
45-572 Opole 
 

    Uroda 

 Gabinet kosmetyczny 
specjalizujący się w kosmetologii 
pielęgnacyjnej, kosmetologii 
leczniczej, medycynie estetycznej. 

Dla wszystkich grup: 
10% zniżki na zabiegi twarzy, szyi i dekoltu 

tel. 732 730 399 
 

7.  

 

Barbara Walczak 
Zakład Fryzjerski „URODA” 
ul. Królowej Jadwigi 10 
49-200 Grodków 
 

Uroda 

 Fryzjerstwo 

Zniżka dla rodziny dwójką dzieci 

 5% na usługi fryzjerskie 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 

 10%  na usługi fryzjerskie 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci  

 15%  na usługi fryzjerskie 
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 15%  na usługi fryzjerskie 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia 

 15%  na usługi fryzjerskie 
 

tel. 77/415 43 96 
 

8.  

 

Salon Fryzjerski „Aga” s.c. G. 
Szmigiel A. Zamojska 
45-056 Opole 
ul. Kośnego 20 

Uroda 

 Usługi fryzjerstwa damsko-
męskiego 

Dla wszystkich grup: 
20% rabatu na usługi 

tel. 77/4410614  

 

9.  

 

ZARZĄDZANIE                       
KRYSTIAN KURYŁO 
ul. Niedźwiedzia 7 
55-200 Oława 
Salon Fryzjerski w Intermarche 
ul. Partyzantów 3 
49-300 Brzeg 

Uroda 
Usługi fryzjerskie - Strzyżenie 
męskie  damskie , dziecięce, 
koloryzacja, modelowanie ... 

Dla wszystkich grup: 
10% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie 

tel.  512151000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRANŻA KWIACIARNIA 
 

1.  

 

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

Kwiaciarnia 

 Strojenie pomieszczeń 

  Opieka na d grobami 

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 

2.  

 

Rol – Mos- Flor 
Zdzisław Kierszko 
ul. G. Piramowicza 9/6 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 
Kwiaciarnia „Agawa” + ksero 
Targowisko centrum – box nr 
77,78 i 91 
Opole, ul. Targowa 14 

 Kwiaciarnia 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 

 15% zniżki na towary i usługi   

tel. 881 697 266 

BRANŻA TELEKOMUNIKACJA I INTERNET 
 

1.  

 

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

Telekomunikacja i internet 

 Dostawca usług: internet, telefon, 
telewizja 

Dla wszystkich grup: 

 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 

BRANŻA FINANSE I UBEZPIECZENIA 
 

1.  

 

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

Finanse  i ubezpieczenia 

 Ubezpieczenia majątkowe 

Dla wszystkich grup: 

 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 



2.  

 

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

Finanse i ubezpieczenia 

 Działalność rachunkowo- księgowa 

Dla wszystkich grup: 

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

 Roczne rozliczenie dla osób 
indywidualnych 10% zniżki 

tel. 77/44 01 807 

3.  

 

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

Finanse i ubezpieczenia 

 Sporządzanie odwołań do urzędów 
zagranicznych.  

 Pomoc w wypełnianiu i pisaniu 
dokumentów urzędowych  

 Usługi biurowe, 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  

Dla wszystkich grup: 

 10% rabatu na wszystkie usługi  

tel. 500 149 553 

4.  

  

Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego „GROKAZ” S.C. 
Kazimierz i Grażyna Zielińscy 
Osiedle XXX-lecia 20 
47-303 Krapkowice 

Finanse, ubezpieczenia  

 Doradztwo podatkowe, pełna 
obsługa podatkowo-księgowa 

 Dla wszystkich grup: 

 Dla przedsiębiorców – nowo 
powstających firm przez okres 6 
miesięcy zniżka 20% na wszystkie usługi 
świadczone przez naszą Kancelarię 

 Dla klientów indywidualnych 10% zniżki 
na wszystkie usługi świadczone przez 
naszą Kancelarię 

 

tel. 77/466 19 04 
 tel. 77/446 66 22 
 tel. 602 100 497 
 tel. 606 335 947  
 

5.  

  

Biuro Rachunkowe SALDO 
ul. Żeromskiego 54 
47-303 Krapkowice 

Finanse, ubezpieczenia  

 Biuro Rachunkowe świadczy pełen 
zakres usług dla osób fizycznych i 
firm. Dla osób nie prowadzących 
działalności gospodarczej 
przygotowujemy zeznania roczne 
PIT, oraz wszelkie inne np. 
związane z nabyciem spadku, czy 
sprzedażą nieruchomości. 
Obsługujemy firmy, 
Stowarzyszenia non profit czy 
wspólnoty mieszkaniowe. 
Oferujemy pomoc przy rejestracji 

 Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci: 
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 15% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 
miesięcy.  
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci: 
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 15% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 

tel. 77/460 70 69 
tel. 606 961 767 



firm. miesięcy.  
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci: 
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 25% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 
miesięcy.  
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia: 
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 15% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 
miesięcy.  
Zniżka dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym:                                             
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 25% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 
miesięcy.  
Zniżka dla rodziny zastępczej: 
Dla osób nie prowadzących działalności 
gospodarczej 15% zniżki za przygotowane 
deklaracje podatkowe. Dla nowo 
powstających firm zniżka 20% na usługi 
księgowe przez okres pierwszych trzech 
miesięcy. 

6.  

 

Biuro Usług Księgowych 
Agnieszka Szczubełek 
ul. Nowa A2  
47-330 Zdzieszowice 

Finanse , ubezpieczenia 

 Oferujemy profesjonalne usługi 
księgowe dla firm - Ewidencja VAT 
- Ewidencja Ryczałtu - Podatkowa 
Książka Przychodów i Rozchodów - 
Rozliczenia Pracownicze - 
Dokumentacja ZUS , US oraz 
Rozliczenia Roczne dla Osób 
Fizycznych nie prowadzących 
działalności 

Zniżka dla rodziny z dwóją dzieci  
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 
Zniżka dla rodziny zastępczej 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia:                
10% zniżki przy sporządzeniu zeznania 
rocznego.                                                                
Dla nowo powstających firm przez okres 
pierwszych trzech miesięcy zniżka 20% na 
usługi księgowe. 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci Zniżka 
dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci: 

tel. 77/484 21 63 



 

15% zniżki przy sporządzeniu zeznania 
rocznego. Dla nowo powstających firm 
przez okres pierwszych trzech miesięcy 
zniżka 20% na usługi księgowe. 

7.  

 

Biuro Usług Płatniczych 
„MONETA” sp. z o.o.  
ul. Poprzeczna 3 
47-100 Dziewkowice 
 
Oddziały w Strzelcach Opolskich  
1. Oddział nr 1                            

ul. Mickiewicza 2 
2. Oddział nr 2                    

Osiedle Piastów Śląskich 21  
3. Oddział nr 3                                

ul. Krakowska 18 

Finanse , ubezpieczenia 

 przyjmowanie opłat za rachunki 
np. czynsz, prąd , gaz , telefony, 
ubezpieczenia , raty itp.                 
wg wpisu pozostałe pośrednictwo 
pieniężne 

Zniżka dla rodziny z dwóją dzieci 
Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci 
Zniżka dla rodziny zastępczej 
Zniżka dla osoby powyżej 65 roku życia:    
10% zniżki z tytułu prowizji pobieranej za 
opłatę pojedynczej sztuki rachunku 
wynikającej z taryfy opłat.   
 
Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej 
dzieci 
Zniżka dla rodziny z  dzieckiem 
niepełnosprawnym 
20% zniżki z tytułu prowizji pobieranej za 
opłatę pojedynczej sztuki rachunku 
wynikającej z taryfy opłat.                        

Oddział nr 1              
tel. 77 461 99 35                 
 
Oddział nr 2                
77 55 00 387                
 
Oddział nr 3               
77 55 00 388 


