OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA
GMINA
Brzeg

Dąbrowa

ZNIŻKI DLA POSIADACZY OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
 "LEE-WRANGLER"

sklep odzieżowy ul. Dzierżonia 14, 49-300 Brzeg zniżka 10% dla wszystkich
posiadaczy kart
 "MODA LAND MENAGER"
sklep odzieży męskiej ul. Dzierżonia 1/3, 49-300 Brzeg zniżka 10% dla wszystkich
posiadaczy kart
 Sklep z odżywkami dla sportowców
ul. Dzierżonia 4, 49-300 Brzeg zniżka 10% dla wszystkich posiadaczy kart
 ''KOMPUTRONIK''
sklep komputerowy, ul. Rynek 2, 49-300 Brzeg zniżka 2% dla wszystkich
posiadaczy kart
 KRYTA PŁYWALNIA w Brzegu przy ul. Wrocławskiej
zniżka na bilety wstępu 30%
 Edukacja:
 Publiczne Przedszkole w Chróścinia ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina 50%
zniżki
 Publiczne Przedszkole w Dąbrowie ul. Karczowska 7, 49- 120 Dąbrowa 50%
zniżki
 Publiczne Przedszkole w Karczowie ul. Dąbrowska, 49- 120 Dąbrowa 50% zniżki
 Publiczne Przedszkole w Naroku ul. Odrzańska 2, 49- 120 Dąbrowa 50% zniżki
 Publiczne Przedszkole w Prądach ul. Niemodlińska 54, 49- 120 Dąbrowa 50%
zniżki
 Publiczne Przedszkole w Sławicach ul. Stawowa 2, 49- 120 Dąbrowa 50% zniżki
 Publiczne Przedszkole w Żelaznej ul. Warszawska 1, 49- 120 Dąbrowa 50%
zniżki
 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie ul. Ks.prof. J. Sztonyka 56, 49- 120
Dąbrowa 50% zniżki

DANE KONTAKTOWE

Dobrodzień

Gogolin

Zniżki skierowane są do rodzin z trojgiem i więcej dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka, osób samotnie wychowujących dzieci, do rodzin wychowujący dziecko
niepełnosprawne oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok życia :
 Ośrodek Kultury i Sportu, Plac Wolności 24 w Dobrodzieniu
50 % zniżki na bilety do kina "Rodło" dla całej rodziny,
50% zniżki na bilety na pływalnię dla całej rodziny,
20% zniżki na kursy nauki pływania dla dzieci, trzecie dziecko zwolnione jest z
opłat,
50% zniżki za opłatę na aerobik dla seniora,
50% zniżki za opłatę wejścia do sauny dla całej rodziny,
50% zniżki za opłaty na zajęcia dla drugiego dziecka w sekcjach płatnych w Domu
Kultury "Rodło", trzecie dziecko jest zwolnione z opłat
 PHU POL-TOM Tomasz Miazga , ul. Reymonta 7 w Dobrodzieniu
1 % zniżki na art. komputerowe, 3% zniżki na pozostałe artykuły
 Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Jutrzenka" Edward Bebel , ul. Lubliniecka
12 w Dobrodzieniu- sprzedaż artykułów papierniczych, chemicznych,
komputerowych
10% zniżki na produkty własne
 "Buty na Maxa" Jolanta Max, ul. Ks. Gładysza 13 w Dobrodzieniu
5% na wszystkie artykuły
 Kwiaciarnia Galeria "Syliwia" Sylwia Goczoł, Plac Wolności w Dobrodzieniu
5 % zniżki na cały asortyment oprócz pojedynczych kwiatów ciętych
 Firma Handlowo- Usługowa "Manor", ul. Wyzwolenia 6 w Pludrach- sprzedaż
opału
cena opału niższa o 10 zł/t
 Ośrodek Szkolenia Kierowców "Fragam", ul. Lubliniecka 16 w Szydłowicach
5 % zniżki
 Park Hotel , ul. Parkowa 5 w Dobrodzieniu
5-10% zniżki
 Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dübendorf 1 w
Gogolinie
Pływalnie i Sauna:
3 zł - jednorazowe wejście na pływalnię krytą lub saunę











2 zł - jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Gogolinie
1 zł - jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Gogolinie po godz. 16:00
1 zł - jednorazowy bilet wstępu na basen zewnętrzny w Kamieniu Śląskim
Hala Sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów:
2 zł - za jedną godzinę korzystania z siłowni
8 zł - 4 godz. zegarowe w miesiącu(karnet) za korzystanie z siłowni
3 zł - korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę
3 zł - korzystanie ze ściany wspinaczkowej przez 2 godziny
5 zł - korzystanie ze stołu bilardowego przez 50 minut
Gminny Ośrodek Kultury, Plac Dworcowy 5 w Gogolinie
50% zniżki na zajęcia odpłatne odbywające się w GOK organizowane przez GOK w
Gogolinie
50% zniżki na wszystkie imprezy biletowane organizowane w Gminie Gogolin
przez GOK w Gogolinie
P.P.H.U. "Roma" Anna Janiszewska, ul. Opolska 52 w Malni - sprzedaż
detaliczna artykułów spożywczych, chemicznych
5% zniżki na zakupy w sklepie z wyłączeniem art. monopolowych i tytoniowych
oraz kart telefonicznych
Restauracja "Joanna" Joanna Jendrusch, ul. Pawła 9 w Gogolinie - usługi
hotelarskie, gastronomiczne, catering
5% zniżki na usługi gastronomiczne
5% rabatu na usługi hotelowe
Piekarnia DROST Krzysztof Drost, ul. Strzelecka 102 w Gogolinie
5% zniżki na cały asortyment w dniach od wtorku do piątku
Sklep Mięsno- Wedliniarski Maja Kanak, ul. Strzelecka 110 w Gogolinie
5% zniżki na wyroby własnej produkcji
Księgania MAKAMA s.c., ul. Opolska 1 w Krapkowicach
15% zniżki od ceny detalicznej/katalogowej przy zakupie książek niebędących
podręcznikami i publikacjami niskonakładowymi
10% zniżki od ceny detalicznej/katalogowej przy zakupie podręczników, książek
niskonakładowych oraz towarów przemysłowych będących w ofercie księgarni
Makama
10% zniżki na usługi oferowane przez księgarnię Makama



Gorzów Śląski

TBP JAWA TOUR Wawrzyniec Jasiński Ksiegania "Alina" , ul. Strzelecka 2 w
Gogolinie - sprzedaż: książki, zabawki, artykuły papiernicze
10% zniżki na cały asortyment księgarni
 "Prestige" kancelaria podatkowa, ul. Krapkowicka 9 w Gogolinie - usługi
finansowe, księgowe
10% zniżki na wszystkie usługi
 Gebo Rajmund Bekiersz, ul. Konopnickiej 19 w Gogolinie - materiały budowlane
i gospodarstwa domowego
10% zniżki na towary zakupione w sklepie
 Medyczne Labolatorium Diagnostyczne "Medicina"s.c.
- Kluczbork, ul. M.C. Skłodowskiej 23
- Praszka, ul. Fabryczna 14
- Gorzów Śląski, ul. Krasickiego 8
20% zniżki na badania wykonane w laboratorium. Zniżka nie obejmuje badań
wysokospecjalistycznych
wysyłanych do podwykonawców
 Przedsiębiorstwo Handlowe "Modeo" s.c. Matusiak Krzysztof, Matusiak Helena
- Gorzów Śląski, Rynek 12
- Praszka, ul. Kościuszki 6
- Olesno, ul. Pieloka 7a
5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem usług kserograficznych i promocji
 Sklep "Gracja" Mariusz Matusiak
- Gorzów, ul. Byczyńska 3
- Praszka, ul. Jana Pawła II
5% zniżki na cały asortyment
 PHU Tel-KOM Krzysztof Jankon, Gorzów, ul. Wojska Polskiego 4
- 5% zniżki dla rodzin z dwójką dzieci na cały asortyment
- 10% zniżki dla rodzin z trójką dzieci na cały asortyment
- 15% zniżki dla rodzin z czwórką dzieci i więcej na cały asortyment
- 10% dla osób powyżej 65 roku życia na cały asortyment
 Centrum Opałowe Zdziechowice 195a
S.H.U Malik Józef, Chróścina Opolska, ul. Niemodlińska 109
- 10% zniżki dla rodzin z trójką i więcej dzieci oraz seniorów

Kędzierzyn-Koźle

Oferta podmiotów prywatnych:
 Centrum medyczno-rehabilitacyjne „Solutaris” Kędzierzyn-Koźle, ul. Gazowa 2B:
10% zniżki na usługi medyczne z zakresu: pulmonologii, chirurgii,
gastroenterologii, diabetologii, hematologii, reumatologii
30% zniżki na
zabiegi fizykoterapeutyczne
 Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Profesjonalnej "SAMEA",
Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16:
30% zniżki na wszystkie usługi
 Restauracja Pod Słońcem, Kędzierzyn-Koźle, ul. Pamięci Sybiraków 2:
10% zniżki na obiady w restauracji i na zakupy w sklepach z garmażerką
 Zakład Optyczny „OPTIMAX” Grzegorz Skowron, Kędzierzyn-Koźle, ul.
Czerwińskiego 7/2:
20% zniżki na wszystkie towary i usługi
 Salony Optyczne „Maxima”, Paweł Świtoń, Kędzierzyn-Koźle, ul. Konopnickiej 1:
20% zniżki na zakup okularów
15% zniżki na wprawienie szkieł do własnej oprawy
20% zniżki na badanie korekcji wzroku
 Studio Fryzjerskie "GALERIA" Jacek Seń, Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 23:
40% zniżki na wszystkie usługi
 NZOZ Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego „KORFANTÓW” filia
Kędzierzyn-Koźle Centrum Ortopedyczne, ul. Damrota 28:
bezpłatne porady zakresie prawnych możliwości uzyskania współfinansowania
sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego oraz konsultacji w zakresie potrzeb
indywidualnych i właściwego jego stosowania w rehabilitacji schorzeń narządu
ruchu
 Ośrodek „Magnolia” ul. Szpitalna 15 43-450 Ustroń:
10% zniżki na pobyty sanatoryjne klasyczne,
10% zniżki na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca Grzegorza Sroki
 Bar SENATOR Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłodnicka 31:
25% zniżki na zakup posiłków w każdy poniedziałek
 WPHU Visualart Rafał Doniec, http://www.kuchnienawymiar.net/, tel. 509 748
549:
10% zniżki na instalacje c.o., wodne i gazowe,




Kluczbork









7% zniżki na pozostałe usługi remontowo-budowlane,
5% zniżki na meble kuchenne na wymiar i stałą zabudowę
INFINITI Fitness Club 47-232 Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 58
20% zniżki od ceny karnetu „50+” (Pilates, Joga, zdrowy kręgosłup)
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
Ośrodek Sportu i Rekreacji
- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na imprezy organizowane przez OSiR
(koncerty, kabarety),
- zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni, poza
godzinami rezerwacji grupowych,
- zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Ośrodka
Wypoczynkowego w Bąkowie w sezonie letnim, wstęp na basen wraz z
obiektami (kort, boisko, wypożyczalnia sprzętu pływającego).
Kluczborski Dom Kultury
- zniżka w wysokości 50% na zajęcia i imprezy artystyczne organizowane
wyłącznie przez Kluczborski Dom Kultury (karnet członkowski, odpłatne zajęcia
artystyczne, kursy i warsztaty artystyczne, imprezy biletowane).
Muzeum w Kluczborku
- zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za wstęp do Muzeum i korzystanie z
lekcji muzealnych,
- w niedzielę – wstęp bezpłatny dla wszystkich.
Administracja Oświaty w Kluczborku
- opłata za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przekraczającym
wymiar godzin bezpłatnych za pobyt w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
za trzecie dziecko w rodzinie wynosi 0,30 gr.
- za czwarte i kolejne dziecko w rodzinie oraz za dziecko niepełnosprawne brak
opłaty,
- bezpłatne wypożyczenie kompletu książek przedmiotowych do szkoły
podstawowej lub gimnazjum na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie a także
dziecko niepełnosprawne.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku: bezpłatne konsultacje z
psychologiem, bezpłatne konsultacje z prawnikiem.

Krapkowice

Prószków

Prudnik

Dla Seniorów:
 50% zniżki za przejazd autobusem ( tzw. „tramwajem”) na trasach:
Krapkowice KZP - Otmęt ŚZPS
Koszt biletu - 1,00 zł
----------------------------- Otmęt ŚZPS
- Krapkowice KZP
Koszt biletu - 1,00 zł
 Krapkowicki Dom Kultury:
 całkowite zwolnienie seniorów z opłat za zajęcia prowadzone przez
instruktorów Krapkowickiego Domu Kultury,
 25-30 % ulgi na imprezy biletowane w KDK
 15-20 % ulgi na bilety do Kina w Krapkowickim Domu Kultury, do pełnej
kwoty
5. 50% zniżki przy zakupie biletów na Krytą Pływalnię „Delfin”
w Krapkowicach. Ulgi obowiązują codziennie w godzinach otwarcia pływalni.
 NZOZ Sanitas Pielęgniarska Opieka Domowa , ul. Zamkowa 5 w
Prószkowie
10 % zniżki na zakup i wyposażenie sprzętu- zniżka skierowana do osób
starszych, które ukończyły 65 rok życia
Zniżki skierowane do rodziny z minimum dwójką dzieci :
 Happy School Szkoła Językowa dla dzieci, Plac Zamkowy 2 w Prudniku
20 % zniżki na kursy językowe
 Niepubliczny Żłobek "Bajka", Plac Zamkowy 2 w Prudniku
15 % zniżki
Zniżki skierowane do rodziny z minimum dwójką dzieci oraz osoby powyżej 65 roku
życia :
 PPHU "Merkury" sp. zo.o. ul. Prężyńska 28 w Prudniku
10% zniżki na materiały budowlane, 5% na usługę- wymiana okien i drzwi

















Ośrodek Sportu i Rekreacji - Basen kryty, Kąpielisko otwarte, Plac Zamkowy 2 w
Prudniku
1 zł/godz. - basen kryty, 1zł/dzień - kąpielisko otwarte
Green Architecture Plac Zamkowy 2 w Prudniku
3 % zniżki
Hurtownia Wyrobów Przemysłowych "Arged", ul. Grunwaldzka 54 w Prudniku
5% zniżki
Sklep Papierniczy "Kajtek", ul. Ratuszowa 15 w Prudniku
5 % zniżki na artykuły szkolne, biurowe, zabawki, 2% zniżki na zabawki i gry firm
licencjonowanych
Sklep Konfekcyjny , Rynek 5 w Prudniku
5-10% zniżki
FOTO-MEDIUM Usługi-Handel, ul. Jagiellońska 22 w Prudniku
20 % - zdjęcia do dokumentów
Firma Handlowo- Usługowa Sklepy: "Raj dziecka" i "Trop", ul. Wąska 1 i 2 w
Prudniku
10 % - odzież dziecięca, 5%- wózki dziecięce, meble, akcesoria, zabawki
Forward English, ul. Wyszyńskiego 9/15
20% zniżki na zajęcia indywidualne z języka angielskiego, 25% zniżki na zajęcia
grupowe
Centrum Oxford s.c., Plac Zamkowy 2 w Prudniku
10 % zniżki

