
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)
Aktualizacja 26.04.2022 r.

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 10% 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
Zniżka na zakup biletu jednorazowego wejścia - 20% od ceny na poszczególne obiekty sportowe za
okazaniem ważnej karty „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora” - nie dotyczy wynajmów, karnetów
oraz nie łączy się z innymi promocjami:

1) Hala Widowiskowo-Sportowa „AZOTY” – siłowania, kręgielnia
2) Hala Sportowa „Śródmieście” – ścianka wspinaczkowa
3) Kryta Pływalnia – mały, duży basen, sauna
4) Stadion Sportowy „Kuźniczka” – sauna, siłownia
5) Biały Orlik, ul. Skarbowa 10 A – sezonowe lodowisko, korty tenisowe
6) Biały Orlik, ul. 9 Maja 2 – sezonowe lodowisko

7) Wodne oKKo – strefa basenów wewnętrznych i zewnętrznych, sauna/1h (każda następna minuta
oraz zmiana strefy wiąże się z minutowym naliczaniem opłat).

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", Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 23, ul. Pamięci
Sybiraków 12
20% zniżki na usługi: modelowanie, strzyżenie, trwałą ondulację i koloryzację

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) INFINITI Fitness Club, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 58
20% zniżki od ceny karnetu „50+” (Pilates, Joga, zdrowy kręgosłup)

13) Ośrodek Rehabilitacyjny „Leśna Polana”, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 28
a) 5% na pobyty zamieszczone na stronie www.lesna-polana.pl

http://www.hotel-tulipan.pl/
http://www.kuchnienawymiar.net/
http://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

14) 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

15) Hotel Milena - P.P.H.U. E. i W. Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka
Rezerwacje pod numerem telefonu: 33 8637 383, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl
Zniżka 30% na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) – cena bez zniżki 1000 zł za
cały pobyt/Ceny ze zniżką: 700 zł za cały pobyt osoba dorosła, 600 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat,
210 zł za cały pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych,
4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.
Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum 2 osoby - pobyt rozpoczyna się i kończy
w sobotę.
Przez cały rok organizowane są 7-dniowe turnusy wypoczynkowe połączone z programem
fakultatywno-rozrywkowym, na który składają się m.in. dancingi, wycieczki i spotkania z ciekawymi
osobami.
Oferta obowiązuje w hotelu Milena ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka.

16) ADWO24
10% zniżki na wszystkie pakiety ochrony prawnej dostępne na stronie internetowej www.adwo24.pl
po skontaktowaniu się pod nr tel.: 221 228 311.

http://www.adwo24.pl/

