Katalog ulg i zwolnień oferowanych przez Partnerów programu
„Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora”
(Zniżki oferowane przez Partnerów programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora” nie łączą
się z innymi ulgami)
Stan aktualny na dzień 24.04.2015r.
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
zniżka w wysokości 50% na wydanie i wydruk karty bibliotecznej dla seniora. Karta biblioteczna
uprawnia do bezpłatnego wypożyczania książek
2. Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
zniżka w wysokości 25% na imprezy organizowane przez MOK, nie dotyczy to biletów do kina.
Powyższe zniżki nie dotyczą również imprez organizowanych w obiektach MOK przez podmioty
zewnętrzne
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
a) zniżka w wysokości 25% na zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne
b) zniżka w wysokości 50% ceny obowiązującej za korzystanie z kręgielni w każdy czwartek w godz.
10.00-14.00
c) za korzystanie z krytej pływalni na wolnych torach w każdą środę opłata 2,00 zł z możliwością
wcześniejszej rezerwacji
4. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Opole, ul. Krakowska 24
zniżka w wysokości 5% na wszystkie koncerty organizowane przez Filharmonię Opolską (koncerty
symfoniczne oraz koncerty impresaryjne)
5. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Plac Teatralny 12
zniżka w wysokości 15% na bilety ulgowe
6. Podmioty prywatne z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle oferujące zniżki w ramach programu.
1) Centrum medyczno-rehabilitacyjne „Solutaris” Kędzierzyn-Koźle, ul. Gazowa 2B
a) 10% zniżki na usługi medyczne z zakresu:
-pulmonologii
-chirurgii
-gastroenterologii
-diabetologii
-hematologii
-reumatologii
b) 30% zniżki na zabiegi fizykoterapeutyczne:
- pole magnetyczne
- laseroterapia

- elektroterapia (np. Prądy Tens, jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, elektrostymulacja )
- sonoterapia (ultradźwięki)
- solux
- krioterapia miejscowa, krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora)
- bezpłatny udział w wykładach na temat zdrowia, prowadzonych przez lekarzy specjalistów,
fizjoterapeutów i zaproszonych gości
2) Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Profesjonalnej "SAMEA", Kędzierzyn-Koźle,
ul. Kochanowskiego 26
30% zniżki na wszystkie usługi w Centrum
3) Restauracja Pod Słońcem, Kędzierzyn-Koźle, ul. Pamięci Sybiraków 2
10% zniżki na obiady w restauracji i na zakupy w sklepach z garmażerką
4) Zakład Optyczny „OPTIMAX” Grzegorz Skowron, Kędzierzyn-Koźle, ul. Czerwińskiego 7/2
20% zniżki na wszystkie towary i usługi
5) Salony Optyczne „Maxima”, Paweł Świtoń, Kędzierzyn-Koźle, ul. Konopnickiej 1
a) 20% zniżki na zakup okularów
b) 15% zniżki na wprawienie szkieł do własnej oprawy
c) 20% zniżki na badanie korekcji wzroku
6) Studio Fryzjerskie "GALERIA" Jacek Seń, Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 23, ul.
Pamięci Sybiraków 12
a) 40% zniżki na strzyżenia
b) 20% zniżki na pozostałe usługi
7) NZOZ Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego „KORFANTÓW” filia
Kędzierzyn-Koźle Centrum Ortopedyczne, ul. Damrota 28
bezpłatne poradnictwo w zakresie prawnych możliwości uzyskania współfinansowania sprzętu
ortopedyczno-rehabilitacyjnego oraz konsultacji w zakresie potrzeb indywidualnych i właściwego
jego stosowania w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
8) Ośrodek „Magnolia” Sanatorium Ustroń ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń, tel. 33 8543690,
www.hotel-magnolia.pl
a) 10% zniżki na pobyty sanatoryjne klasyczne
b) 10% zniżki na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki
9) Ośrodek „Tulipan” Sanatorium Ustroń ul. Szpitalna 21, 43-450 Ustroń, tel. 33 8543780,
www.hotel-tulipan.pl
a) 10% zniżki na pobyty sanatoryjne klasyczne
b) 10% zniżki na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki
10) Bar SENATOR Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 31
25% zniżki na zakup posiłków w każdy poniedziałek

11) WPHU Visualart Rafał Doniec, http://www.kuchnienawymiar.net/, tel. 509 748 549
a) 10% zniżki na instalacje c.o., wodne i gazowe
b) 7% zniżki na pozostałe usługi remontowo-budowlane
c) 5% zniżki na meble kuchenne na wymiar i stałą zabudowę w systemie przesuwnym
POMIAR I WYCENA GRATIS.
12) Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków
10% zniżki na pobyty w Uzdrowisku Kraków Swoszowice Sp. z o.o. (zniżka nie łączy się z innymi
rabatami i promocjami)
13) INFINITI Fitness Club, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 58
20% zniżki od ceny karnetu „50+” (Pilates, Joga, zdrowy kręgosłup)
14) Ośrodek Rehabilitacyjny „Leśna Polana”, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 28
a) 5% na pobyty zamieszczone na stronie www.lesna-polana.pl
b) 10% na zabiegi wykupione na miejscu w Ośrodku
*fakt posiadania karty i zniżek należy zgłosić podczas rezerwacji telefonicznej
*nie dotyczy ofert Last Minut i oferty promocyjnej

15) F.H.U. OponMax, ul. Gliwicka 78 – Brzeźce, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
10% rabatu na usługi wykonywane w serwisie samochodowym - m.in. wymiana i naprawa opon,
wymiana oleju, naprawy mechaniczne samochodów, serwis klimatyzacji samochodowej

