
Wykaz jednostek miejskich, innych podmiotów publicznych, prywatnych przedsiębiorców oraz klubów sportowych biorących udział  w programie: 
„Nas Troje i więcej” 

L.p. Nazwa Dane teleadresowe Oferowana zniżka

JEDNOSTKI MIEJSKIE

1. Galeria Sztuki Wspó� łczesnej
BWA

Aleja Kórfantegó 6 
Katówice

tel. (32) 259 90 40
adres stróny internetówej: www.bwa.katówice.pl

50% rabatu na zakup biletu wstępu 

2. Muzeum Histórii Katówic ul. ks. J. Szafranka 9
Katówice

tel. (32) 256 18 10, 209 00 21
adres stróny internetówej: www.mhk.katówice.pl

3. S4 ląski Teatr Lalki i Aktóra
„Ateneum”

ul. s�w. Jana 10
Katówice

tel. (32) 253 82 21, 253 82 22
adres stróny internetówej: www.ateneum.art.pl

4. Lódówiskó „Jantór” (Miejski
Os�ródek Spórtu i Rekreacji)

ul. Nałkówskiej 11
Katówice

tel. (32) 353 00 38

50% rabatu na zakup biletu wstępu na lódówiskó

5. Os�ródek Rekreacyjnó –
Wypóczynkówy „Zadóle"
(Miejski Os�ródek Spórtu

i Rekreacji)

ul. Wczasówa 8, 
Katówice

tel. (32) 252 12 89

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłównię
i kórty tenisówe

6. Os�ródek Rekreacyjnó -
Wypóczynkówy „Rólna"

(Miejski Os�ródek Spórtu  i
Rekreacji) 

ul. Nasypówa 65, 
Katówice

tel. (32) 203 14 90

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: kąpieliskó
i siłównię

7. Os�ródek Rekreacyjnó –
Wypóczynkówy „Bugla"

(Miejski Os�ródek Spórtu  i
Rekreacji)

ul. ZB eliwna 26
Katówice

tel. (32) 251 68 66

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kąpieliskó

8. Hala Spórtówa „Jó� zefówska”
(Miejski Os�ródek Spórtu

i Rekreacji)

ul. Jó� zefówska 40, 
Katówice

tel. (32) 258 55 04

50% rabatu na zakup biletu wstępu na siłównię

9. Os�ródek Spórtówy „Słówian" ul. 1-gó Maja 99, 50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłównię



(Miejski Os�ródek Spórtu
i Rekreacji)

Katówice
tel. (32) 256 61 51

i kórty tenisówe

10. Os�ródek Spórtówy
„Szópienice" (Miejski

Os�ródek Spórtu i Rekreacji)

ul. 11-Listópada 16, 
Katówice

tel. (32) 200 05 78

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłównię
i kórty tenisówe

11. Os�ródek Spórtówy
„HETMAN" (Miejski Os�ródek

Spórtu i Rekreacji)

ul. Siwka 2, 
Katówice

tel. kóm. 505 038 053

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłównię
i kórty tenisówe

12. Os�ródek Spórtówy
„Pódlesianka" (Miejski

Os�ródek Spórtu i Rekreacji)

ul. Sółtysia 25
Katówice

tel. kóm. 503 135 902

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kórty
tenisówe

13. Os�ródek Tenisówy (Miejski
Os�ródek Spórtu i Rekreacji)

ul. Szópienicka 71
Katówice

tel. (32) 351 68 00

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kórty
tenisówe zewnętrzne i kryte 

14. Katówice Miastó Ogródó� w –
Instytucja Kultury 

im. K. Bóchenek

Pl. Sejmu S4 ląskiegó 2
Katówice 

tel. (32) 609 03 00

a) 50% rabatu na zakup biletu wstępu na
wybrane zajęcia i imprezy kulturalne,

b) bezpłatne zajęcia óraz imprezy kulturalne 
(wyłącznie dla ródzin wielódzietnych

pósiadających karty prógramu)

szczegółowe informacje na temat ww. oferty
zamieszczane będą na stronie programu

www.nas3.katowice.eu oraz na Facebooku
programu

15. Miejski Dóm Kultury 
„Bógucice – Zawódzie”

ul. Markiefki 44a
Katówice

tel. (32) 203 05 17
adres stróny internetówej: www.mdkbógucice-

zawódzie.pl

50% rabatu na wycieczki i wyjs�cia w ramach akcji
„Ferie i wakacje w Mies�cie” 

16. Miejski Dóm Kultury 
„Ligóta”

ul. Franciszkan� ska 33
Katówice

tel. (32) 252 32  34
adres stróny internetówej: www.mdkligóta.pl

50% rabatu na wycieczki i wyjs�cia w ramach akcji
„Ferie óraz wakacje w Mies�cie” óraz na zajęcia
grupówe órganizówane przez pracównikó� w –

instruktóró� w MDK „Ligóta” w ciągu biezIącegó róku
kulturalnó – ós�wiatówegó

http://www.nas3.katowice.eu/


INNE PODMIOTY, W TYM: PRYWATNI PRZEDSIĘBIORCY, KLUBY SPOTROWE ITP.

FINANSE, ODSZKODOWANIA

1. S4 ląskie Centrum Finansówe ul. ZB wirki i Wigury 27
Katówice

tel. (32) 781 30 00
adres stróny internetówej: www.scf.katówice.pl

a) 10% rabatu przy rózliczaniu rócznegó
zeznania pódatkówegó,

b) 1% rabatu przy ubezpieczeniu
kómunikacyjnym i majątkówym

2. MULTI FINANCIAL ul. Jana Pawła II 14e
Gliwice

tel. (32) 733 18 02 
adres stróny internetówej:

www.multifinancial.pl

a) dó 75% rabatu na wszystkie pródukty
ubezpieczeniówe dóstępne w ófercie

Partnera,
b) specjalna óferta ubezpieczenia

ródzinnegó na zIycie  i zdrówie
(szczegó� ły óferty dóstępne w siedzibie

Partnera)
3. Klaudiusz RózIek K&R

Cónsulting
ul. Starómiejska 6/10d

Katówice
tel. 531 075 610

adresy strón internetówych:
www.kancelariadf.pl; martarózek.pl

a) 15% rabatu w zakresie abónamentu
rócznegó „Kónsultacje dla DłuzInika”,

b) 20% rabatu na usługi: Mediacje Finansówe
z Wierzycielem,

c) 20% rabatu na usługi: Mediacje
Góspódarcze,

d) dó 50% rabatu na usługi: Plan dóradczy
dla ubezpieczónegó.

4. Pólskie Centrum
Odszkódówan�  Sp. z ó.ó.

ul. Pódwale 17
Warszawa

tel. (22) 659 33 43, 796 409 309
adresy strón internetówych:

http://pcó.infó.pl/

a) 25% rabatu na usługi związane z prówadzeniem
spraw ó ódszkódówanie z tytułu szkódy na ósóbie
pówstałej w wyniku wypadku kómunikacyjnegó,

b) 20% rabatu na usługi związane z prówadzeniem
spraw ó ódszkódówanie z tytułu pózóstałych

zdarzen� .

FITNESS I SPORT

Kluby Fitness:
5. Fundacja Metamórfóza ul. Kanałówa 32B

Katówice
tel. kóm. 799 071 648

30% rabatu na strefę fitness – bódy space
w Strefie Kóbiety w Katówicach przy

ul.     Fliegera 3/3   (ww. rabaty nie łączą się

http://www.kancelariadf.pl/


adres stróny internetówej:
www.strefakóbiety.cóm.pl

z innymi óbówiązującymi prómócjami
w salónie)

Kluby sportowe/zajęcia sportowe:
6. GKS GieKSa Katówice S.A. ul. Bukówa 1

Katówice
tel. (32) 254 89 14

adres stróny internetówej: www.gieksa.pl

Zakup biletu na:
a) mecz piłki nózInej na trybunę głó� wną

w cenie: 10,00 zł dla pierwszej ósóby
w ródzinie óraz 0,00 zł dla kazIdej kólejnej

ósóby z ródziny,
b) mecz siatkó� wki w cenie: 15,00 zł (na tzw.

mecz nórmalny) óraz 25,00 zł (na tzw.
mecz tópówy) dla ópiekuna óraz 0,00 zł

dla dziecka/dzieci.
7. Klub Spórtówy Capóeira

Camangula
ul. Szczecin� ska 16b/16

Katówice
tel. 507 66 40 64

adres stróny internetówej:
www.capóeira.katówice.pl adresy 

a) 25% rabatu ód wysókós�ci ópłaty
miesięcznej – w przypadku udziału

w zajęciach Capóeira jednegó człónka
ródziny,

b)  40% rabatu ód wysókós�ci ópłaty
miesięcznej – w przypadku udziału

w zajęciach Capóeira dwó� ch człónkó� w
ródziny,

c) 50% rabatu ód wysókós�ci ópłaty
miesięcznej – w przypadku udziału

w zajęciach Capóeira trzech człónkó� w
ródziny,

d) 60% rabatu ód wysókós�ci ópłaty
miesięcznej – w przypadku udziału

w zajęciach Capóeira czterech człónkó� w
ródziny.

8. ALE CZAD! Centrum
Zdrówegó 

i Aktywnegó Dziecka i
Ródzica Michał Krzak

ul. Jó� zefówska 86/51
Katówice

tel. 606 451 385,
668 311 345

adresy strón internetówych: www.aleczad.cóm     
   www.karatekatówice.pl  

10% rabatu udzielanegó ód składki
pódstawówej na wszystkie regularnie

prówadzóne zajęcia spórtówó -
rekreacyjne

http://www.karatekatowice.pl/
http://www.aleczad.com/


GASTRONOMIA

Kawiarnie/restauracje:
9. Odlót Sp. z ó.ó. ul. Białóstócka 20/26

Warszawa
ul. Lótniskó 1 Katówice

tel. (32) 255 33 73
adres stróny internetówej: www.restauracja-ódlót.pl

20% rabatu na óbiady ródzinne w Restauracji
„Odlót” 

przy ul. Lótniskó 1

10. Firma Handlówó –
Gastrónómiczna „Łósós�”

ul. Mysłówicka 20
Katówice

tel. (32) 256 01 83
adres stróny internetówej: www.lósós.net.pl

10% rabatu na usługi gastrónómiczne
w Restauracji Rybnej przy ul. Mysłówickiej 20

11. Centrum Nikiszówiec Sp. 
z ó.ó.

Pl. Wyzwólenia 10/4
Katówice

tel. 694 316 309
adres stróny internetówej: www.zillmanncóffe.cóm

a) 30% rabatu na wszystkie kawy,
b) 10% rabatu na órganizację przyjęc�

ókólicznós�ciówych
w Zillmann Tea&Cóffee przy Pl. Wyzwólenia

3/1 w     Katówicach  
12. Spó� łdzielnia Sócjalna

MASTVITA
ul. Mielęckiegó 10/3

Katówice

adres stróny internetówej: https://plus.góógle.cóm/
101370705442017200720

10% rabatu na dania i napóje w lókalu
KARTOFELNIK przy ul.     Mielęckiegó 4  

13. Firma ANALIZA s.c. 
Ewa Akcin� ska,

Dóróta Kasperczyk 

ul. Gwarecka 15/9
Ruda S4 ląska

tel. 534 430 000

adres stróny internetówej:
https://www.planetakótleta.pl/

15% rabatu ód aktualnych cen zamieszczónych
w menu, z wyłączeniem pózycji óbjętych innymi
prómócjami (np. zestaw dnia) w Bistró Planeta
Kótleta w Katówicach przy     ul.     Warszawskiej 51  

KSIĘGARNIE

14. Księgarnia Prawnicza Pl. Wólnós�ci 10a
Katówice

tel. (32) 206 89 96
adres stróny internetówej: www.prawnicza.pl

10% rabatu na zakup ksiązIek w księgarni przy
Pl.     Wólnós�ci 10a   óraz jej filii przy ul. Francuskiej 38

15. Księgarnia Edukacja Siedziba firmy: ul. Akacjówa 47/9 10% rabatu na cały asórtyment księgarni (skup

https://www.planetakotleta.pl/
https://plus.google.com/101370705442017200720
https://plus.google.com/101370705442017200720


Sósnówiec
Adres księgarni: ul. Mickiewicza 14 (w pódwó� rzu)

Katówice
adres stróny internetówej:

www.edukacja.imagó.cóm.pl

i sprzedazI  ksiązIek, kómiksó� w, pódręcznikó� w
szkólnych nówych i uzIywanych)

16. Akrybia Sp. z ó.ó. Siedziba firmy: ul. Pułaskiegó 56
Tarnó� w

adres stróny internetówej: www.akrybia.pl

a) jakó óperatór pódręczniki.akrybia.pl – 4%
rabatu dó finalnej wartós�ci zamó� wienia

(łącznie nawet 16% rabatu ód cen
detalicznych),

b) jakó óperatór sklepu Akrybia.pl – 4%
dódatkówegó rabatu ód łącznej wartós�ci
zamó� wienia (rabat ten łączy się z innymi

rabatami i prómócjami)
17. Księgarnia TAK Czytam ul. 3 Maja 13

Katówice

adres stróny internetówej: https://takczytam.pl/

FB https://www.facebóók.cóm/tak.czytam

5% rabatu na zakupy w księgarni

POMOC PRAWNA

18. Kancelaria Nótarialna Michał
Grajner i Partner

ul. Gliwicka 15
Katówice

tel. (32) 253 77 93
adres stróny internetówej:
www.nótariusze.grajner.pl

20% rabatu na wszystkie czynnós�ci nótarialne

19. ADWO24 
reprezentówanym przez

Lamóric Sp. z ó.ó. 

Al. Jerózólimskie 85 lók. 21
Warszawa

adres stróny internetówej: www.adwó24.pl 

10% znizIki na wszystkie pakiety pómócy prawnej
dóstępne na strónie www.adwó24.pl z kódem

znizIkówym: ADWO24DuzIaRódzina2020
PRAWO JAZDY

20. F.U. Tómasz Stefan� czyk
„Apólló”

ul. Sienkiewicza 74
Katówice

(budynek L.O. 
im. M. Kópernika)

tel. kóm. 692 787 380, 608 775 593 adres stróny

10% rabatu na zakup pódstawówegó kursu prawa
jazdy kategórii B (ww. kurs óbejmuje 30 gódzin

teórii, 30 gódzin jazd praktycznych, badania
lekarskie, pódręcznik „Dóbry kierówca”,

zas�wiadczenie ó ukón� czeniu kursu)

http://www.adwo24.pl/
http://www.adwo24.pl/
https://www.facebook.com/tak.czytam
https://takczytam.pl/


internetówej: www.óskapólló.pl
21. Os�ródek Szkólenia

Kierówcó� w POŁUDNIE
ul. Gen. Jankegó 160

Katówice
tel. (32) 205 94 44, kóm. 602 251 442, 601 405 655

adres stróny internetówej:
www.póludnie.prawójazdy.cóm.pl

a) 5% rabatu na wszystkie szkólenia w
zakresie kursó� w prawa jazdy kategórii A

i B,
b) 5% rabatu na bilety autóbusówe na
przewózy międzynaródówe w relacji „tam”

óraz 7,5% na bilety autóbusówe na
przewózy międzynaródówe w relacji „tam i

z pówrótem” nabywane w punkcie
sprzedazIy prówadzónym przez Półudnie
TD Sp. z ó.ó. w Katówicach przy ul. Fredry

34,
c) 5% rabatu na inne pródukty nabywane

w ww. punkcie
22. Os�ródek Szkólenia

Kierówcó� w HANNA
ul. Ułan� ska 5

Katówice
tel. (32) 445 92 90

adres stróny internetówej: www.ósk.katówice.pl

10% rabatu na szkólenie pódstawówe w zakresie
prawa jazdy kategórii B (rabat nie dótyczy badan�

lekarskich)

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

23. Firma CONTRATO 
Katarzyna Kóstempska

ul. Hetman� ska 7
Katówice

tel. (32) 204 82 43, kóm. 508 508 129
adres stróny internetówej: www.wesóleslóneczka.pl

miesięczne czesne za póbyt dziecka w
Niepublicznym Przedszkólu „Wesółe Słóneczka”

w Katówicach 
przy ul.     Hetman� skiej 7   w wysókós�ci 280 zł

24. Firma MARAN
Jólanta Wietecha

ul. Szafirówa 14
Katówice

tel. 514 280 373
adres stróny internetówej: www.madzikplace.cóm

a) 30% rabatu ód ópłaty za edukację na pierwsze
dzieckó,

b) 100% rabatu ód ópłaty za edukację na drugie
i kólejne dzieckó,

przy załózIeniu, zIe dó przedszkóla Madzik Place
Kindergarden przy ul. Szafirówej 14 óraz przy
ul. Zawiszy Czarnegó 8 uczęszcza có najmniej

dwóje dzieci

25. Centrum Edukacji „Familia” ul. Marmurówa 23
Katówice

tel. 600 441 515, 791 036 046, (32) 793 69 81
adres stróny internetówej: www.familia.edu.pl;

30% rabatu na ópłaty czesnegó i zajęcia dódatkówe
na drugie i 50% rabatu na trzecie i kólejne dzieckó
uczęszczające dó Przedszkóla „Twó� rczy Maluch” w

Katówicach – Ochójcu przy ul. Marmurówej 23

http://www.familia.edu.pl/


www.przedszkóle-óchójec.pl

 
26. TIKA Studió Anna Stajnó

ul. T. Lenartówicza 1
Bytóm

Przedszkóle Niepubliczne TIKA
ul. Dwórcówa 12

Katówice
tel. +48 792 341 135

Adres stróny internetówej: https://www.tika.cóm.pl 

- czesne za drugie dzieckó w przedszkólu jest
naliczane z 50% rabatem,

- czesne za trzecie dzieckó w przedszkólu wynósi
1 zł

REKLAMA

27. Haiku Studió Michał Pliszka ul. Jerzegó z Dąbrówy 5a
Człuchó� w

tel. 509 088 094
adres stróny internetówej: www.haiku.cóm.pl 

10% rabatu na wszystkie usługi agencji
reklamówej Haiku Studió

ROZRYWKA I WYPOCZYNEK

Biura podróży/usługi z zakresu pośrednictwa wizowego oraz ubezpieczenia turystycznego:
28. Biuró Pódró� zIy i Turystyki

„Almatur – Katówice”
ul. 3-gó Maja 7

Katówice
tel. (32) 259 71 49

adres stróny internetówej: www.almatur.pl

10% rabatu na wszystkie wyjazdy zagraniczne
i krajówe

29. Biuró Usług Turystycznych
i Rehabilitacyjnych „Alf”

Zbigniew i Teresa Les�niak

ul. Ozimska 38/2
Opóle

tel. (77) 454 08 82
adres stróny internetówej: www.alf.cóm.pl

10% rabatu na wszystkie własne imprezy
órganizówane przez Biuró

30. BP Centrum
Agata Dóbrówólska

ul. Rynek 12/101
Katówice

tel. (32) 25 88 935, 517 135 552 lub 553
adres internetówy: www.bpcentrum.cóm

a) 10% rabatu na usługę pós�rednictwa
wizówegó dó wszystkich krajó� w s�wiata,
b) 5% rabatu na ubezpieczenie turystyczne

na cały s�wiat,
c) 10 zł rabatu na zakup rócznych kart

ubezpieczeniówych Planeta Młódych Plus
31. Międzynaródówe Targi

Turystyki GLOBalnie IBC
Investments sp. z ó.ó. 

ul. Bytkówska 1B
adres internetówy: www.glóbalnie.fairexpó.pl

a) bilety wstępu dla ródzin wielódzietnych (w
tym ródzin zastępczych óraz ródzin
kórzystających z pómócy MOPS w

Katówicach) w cenie 20,00 zł bruttó (przy
załózIeniu, zIe jest tó bilet ródzinny tj. có

http://www.globalnie.fairexpo.pl/
https://www.tika.com.pl/
tel:+48%20792%20341%20135
http://www.przedszkole-ochojec.pl/


najmniej dla 3 ósó� b),
b) w przypadku, gdy ródzina kórzystająca

z pómócy MOPS w Katówicach jest
dwuósóbówa (ródzic + dzieckó) Partner

óferuje bilety wstępu w cenie 14,00 zł
bruttó

Rozrywka:
32. S4 ląski Ogró� d Zóólógiczny Prómenada Gen. Jerzegó Ziętka 7

Chórzó� w
tel. (32) 793 71 66

adres stróny internetówej: www.zóó.silesia.pl

50% rabatu na wejs�cie dó ZOO ód cen według
cennika

33. S4 ląskie Wesółe Miasteczkó 
Sp. z ó.ó.

Aleja Ró� zIana 2
Chórzó� w

tel. 666 031 196
adres stróny internetówej: www.wesóle-

miasteczkó.pl

20% rabatu na zakup pódstawówegó biletu wstępu
dó S4 ląskiegó Wesółegó Miasteczka Legendii

34. Laserhóuse s.c. ul. Kamienna 9
Katówice

tel. (32) 229 00 21
adres stróny internetówej:

www.laserhóuse.pl 

30% rabatu na usługi: Laserówy Paintball,
Laserówy Labirynt, Laserówa Strzelnica

35. Dóm Wakacji Ródzinnych 
„Malinówe Wzgó� rza”

ul. Malinówa 22
Gó� rki Wielkie k. Brennej

tel. (33) 471 24 70, 
kóm. 501 551 500

adres stróny internetówej:
www.malinówewzgórza.pl

a) 15% rabatu na wynajem całegó dómu (dla
11 – 15 ósó� b),

b) 20% rabatu na wynajem pókói 3 i 4 –
ósóbówych,

c) 25% rabatu na wynajem 4 – ósóbówegó
apartamentu (z mózI liwós�cią dóstawienia

łó� zIeczka dziecięcegó),
d) 30% rabatu za nócleg w namiócie

36. Elemels Planet Sp. z ó.ó. ul. Daszyn� skiegó 1
Ustrón�

tel. (33) 856 10 59 lub 
kóm. 691 70 81 91

adres stróny internetówej:
www.elemelsplanet.eu

20% rabatu na usługi nóclegówe

37. Stówarzyszenie FAMI.LOCK ul. Pódhalan� ska 14/6
tel. (32) 203 09 03

kóm. 606 611 926, 602 442 707

a) 15,00 zł znizIki dla biletu za 40,00 zł,
b) 10,00 zł znizIki dla biletu za 30,00 zł,

c) 5,00 zł znizIki dla biletu za 20,00 zł na

http://www.elemelsplanet.eu/
http://www.malinowewzgorza.pl/
http://www.laserhouse.pl/


spektakle teatralne w Teatrze Bez
Sceny 

Andrzeja Dópierały w Katówicach
przy ul. 3-gó Maja 11

38. JUMPWORLD  
Sp. z ó. ó. Sp. k.

ul. Ryszarda Plutónówegó Szkubacza 1
Zabrze

tel. 572 955 975
adres stróny internetówej:

www.jumpwórld.pl/katówice 

Druga gódzina skakania gratis w JumpWórld 
przy ul. Pszczyn� skiej 6 w Katówicach

Sale zabaw dla dzieci:
39. Wónder Wórld ul. Tuszyn� ska 139/143 lók. 15 Łó� dz�

ul. Chórzówska 107 Katówice
tel. (32) 605 09 05

adres stróny internetówej: www.jupipark.pl 

3 gódziny zabawy w cenie 1 gódziny w Sali Zabaw
dla Dzieci „Jupi Park” w Katówicach przy

ul.     Chórzówskiej 107 (CH Silesia)  

40. Sala Zabaw dla Dzieci
„Nibylandia”

ul. Pawła Kółódzieja 44
Katówice 

tel. (32) 209 77 44
adres stróny internetówej:

www.nibylandia.katówice.pl

25% rabatu na zabawę dla dzieci w ókresie ód
stycznia dó grudnia (bez lipca  i sierpnia) óraz 50%

w ókresie ód lipca dó sierpnia - ww. ulga dótyczy
dni pówszednich, tj. ód póniedziałku dó piątku

41. Barten Sp. z ó.ó. ul. Zawiszy Czarnegó 7a
Katówice

tel. (32) 726 26 26

adres stróny internetówej: www.krainaczarów.net

a) 25% rabatu na bilet wstępu przez cały rók
(z wyłączeniem: lipca i sierpnia) dó Sali

Zabaw Kraina Czaró� w w Katówicach przy
ul. Zawiszy Czarnegó 7a,

b) lipiec, sierpien�  – zakup całódniówegó
biletu dó Sali Zabaw Kraina Czaró� w

w     Katówicach przy ul.     Zawiszy Czarnegó  
7a, w cenie: 25,00 zł (malówanie buzi lub

skręcanie balónó� w gratis),

ww. óferta nie óbówiązuje pódczas imprez
zórganizówanych i ókólicznós�ciówych,
przeznaczóna jest dla dzieci dó lat 12.

42. Centrum Rózrywki Guliwer
Olena Kasian DremWin

ul. Pszczyn� ska 6
Katówice

tel. 537     126 046  
 adres stróny internetówej: www.guliwer.cóm.pl

30 % rabatu na zakup biletu wstępu dó
Centrum Rózrywki Guliwer

SKLEPY

http://www.guliwer.com.pl/
tel:+48-537-126-046
http://www.jupipark.pl/
http://www.jumpworld.pl/katowice
tel:572955975


Sklepy spożywcze:
43. ABC Knabel Sp. j. ul. Mós�cickiegó 6

Katówice
tel. (32) 25 40 440

ul. Zadóle 24-26
Katówice

5% rabatu na zakupy artykułó� w spózIywczych
i przemysłówych płacónych gótó� wką, a 3% przy

płatnós�ci kartą płatniczą (z wyłączeniem gazetek,
tówaró� w akcyzówych, biletó� w autóbusówych, jak

ró� wniezI  ww. rabat nie łączy się z innymi
prómócjami)

Sklepy z odzieżą, pościelą, zabawkami dla dzieci:
44. MODELMANIA Sp. z ó.ó. ul. Dekerta 1/3

Sósnówiec
tel. (32) 266 36 81, 724 27 42

adres stróny internetówej: www.módel-mania.pl

10% rabatu na cały asórtyment w sklepie
stacjónarnym przy ul. Dekerta 1/3 w Sósnówcu,

bądz�  w sklepie internetówym www.módel-mania.pl
óraz na Allegró jakó sklep: Módel-mania.pl (ww.

óferta nie łączy się  z innymi prómócjami, ófertami i
prógramami rabatówymi)

45. Textile Hóuse Póland 
Sp. z ó.ó.

ul. Chórzówska 9
Katówice

tel. (32) 353 36 95
adres stróny internetówej: www.textilehóuse.cóm.pl

10% rabatu na zakup tówaró� w w dwó� ch
pierwszych tygódniach Nówej Kólekcji w sklepach

z ódziezIą uzIywaną w     Katówicach przy  
ul.     Chórzówskiej 9, przy ul. Francuskiej 13,  

w     Chórzówie przy ul. Wólnós�ci 57 óraz przy  
ul.     Katówickiej 115, w Dąbrówie Gó� rniczej przy  
ul.     Sóbieskiegó 19 i w     Tarnówskich Gó� rach przy  
ul.     Piłsudskiegó 10   (terminy Nówej Kólekcji są

dóstępne na strónie internetówej firmy, na prófilu
Facebóók óraz w sklepach Textile Hóuse)

46. Hippó Przedsiębiórstwó
Handlówó Usługówe

ul. Pawia 7 lók 29
Kielce

tel. (50) 896 00 68
adres stróny internetówej: www.hippó-sklep.pl

a) 10%  na  pós�ciel  dla  niemówlakó� w,  dzieci
i młódziezIy, 

b) 10% na kółdry i póduszki antyalergiczne,
c) 12%  na  kółdry  i  póduszki  z  naturalnegó

puchu i pierza,
d) 10% na pózóstały asórtyment sklepu, 

przy zakupie na strónach sklepu internetówegó
z pós�cielą http://hippó-sklep.pl,

47. TWA RETAIL Spó� łka z ó.ó.
Spó� łka Kómandytówa

ul. Rydló� wka 20
Krakó� w

adres stróny internetówej: www.repórteryóung.pl

20% rabatu ód cen pierwszych w sklepie
stacjónarnym Yóung Repórter w Galerii

Katówickiej przy ul.     3 Maja w Katówicach  
(pówyzIszy rabat nie łączy się z innymi prómócjami

i akcjami specjalnymi)

http://www.reporteryoung.pl/
http://hippo-sklep.pl/
http://www.hippo-sklep.pl/
http://www.model-mania.pl/


48. Firma AM Gróup Zdunek 
Sp. j.

ul. Baróna 30
Tychy

adres stróny internetówej: www.adrianócalitri.pl

10% rabatu na cały asórtyment kólekcji Adrianó Calitri
zaró� wnó w sklepie internetówym, jak i w sklepach

stacjónarnych na terenie S4 ląska

Sklepy RTV AGD MULTIMEDIA:
49. RTV Kótłówski Sp. j. 

Dariusz Kótłówski 
i Jóanna Kótłówska

ul. Gen. Z.W. Jankegó 142
tel. (32) 206 83 86

adres stróny internetówej: www.mycenter.pl

Maksymalnie dó 10% rabatu na cały asórtyment
sklepu MYCENTER – RTV AGD MULTIMEDIA
w     Katówicach przy ul. Gen. Z. W. Jankegó 150  
(ww. rabat nie łączy się z innymi prómócjami)

Sklepy ogrodnicze/z wyposażeniem do ogrodu:
--- Haiku Studió Michał Pliszka

Sklep Ogródólandia
ul. Jerzegó z Dąbrówy 5a

Człuchó� w
tel. 602 790 589

adres stróny internetówej: www.ógródólandia.pl 

5% rabatu na meble ógródówe, architekturę
i dódatki na taras w sklepie ógródówym

Ogródólandia

50. „S4wiat Kwiató� w” 
Marcin Sikóra

ul. Sulejówska 56/58 lók. 215
Warszawa

tel. (22) 226 84 85
adres stróny internetówej:

www.sklep.swiatkwiatów.pl

5% rabatu na cały asórtyment sklepu
https://sklep.swiatkwiatów.pl/

Sklepy zoologiczne:
51. Firma Handlówó – Usługówa

Jakub Utracki
ul. Piastó� w 8/11

Katówice
tel. 782 061 211

link dó fb:
https://www.facebóók.cóm/ZEBRAKatówicePiastów

7% rabatu na cały asórtyment sklepu zóólógicznó
- wędkarskiegó „Zebra" w Katówicach przy

ul.     Piastó� w 8/11   (ww. rabat nie łączy się z innymi
prómócjami)

Sklepy (inne):
52. Usługi InzIynierskie 

Wójciech Charysz
ul. Czerniawska 2a/27

Wrócław
adres stróny internetówej: www.nappy.pl

10% rabatu na asórtyment sklepu internetówegó
www.nappy.pl, w tym m.in.: pieluchy wielórazówe,
ótulacze (rabat ten nie óbejmuje próduktó� w, któ� re

juzI  są w cenie prómócyjnej óraz nie łączy się
z wewnętrznym prógramem lójalnós�ciówym

nappy.pl)
53. Sewera Pólska Chemia ul. Kós�ciuszki 326

Katówice
tel. (32) 606 90 00

adres stróny internetówej:
www.sewera.pl

5% rabatu na całós�c� asórtymentu (za wyjątkiem
tówaru óbjętegó innymi prómócjami) óraz
bezpłatne dóradztwó wykwalifikówanych

fachówcó� w w temacie remóntu mieszkan�  óraz
budówy dómu

54. Kómandór S4 ląsk S.A. ul. Transpórtówcó� w 35
Katówice

5% rabatu na szafy, garderóby, łó� zIka, kuchnie,
meble na wymiar firmy Kómandór

http://www.nappy.pl/
https://www.facebook.com/ZEBRAKatowicePiastow
https://sklep.swiatkwiatow.pl/
http://www.mycenter.pl/
http://www.adrianocalitri.pl/


tel. (32) 730 33 44
adres stróny internetówej:

www.slask.kómandór.pl
55. Adex – Grylewicz Sp. j. ul. Tówarówa 23

Tychy
tel. (32) 326 43 12

adres stróny internetówej:
www.adex.tychy.pl

20% rabatu na farby wewnętrzne, elewacyjne,
fasadówe - dekóracyjne

56. TIC Katówice Market 
Sp. z ó. ó

ul. Krakówska 199
Katówice

tel. (32) 730 41 54
adres stróny internetówej:

www.katówice.tic.pl

10% rabatu na całós�c� asórtymentu za wyjątkiem
próduktó� w z prómócji (pówyzIszy rabat dótyczy

ósó� b fizycznych)

57. BIKERSHOP Sp. z ó. ó. 
Sp. Kómandytówa

ul. Czarnówiejska 6
Krakó� w

adres stróny internetówej: www.bikershóp.pl

5% rabatu na cały asórtyment sklepó� w BIKERSHOP
(ww. rabat nie łączy się z innymi prómócjami),

10% rabatu na usługi serwisówe we wszystkich
sklepach stacjónarnych BIKERSHOP na terenie

Pólski Półudniówej
58. N. Trade s.c. Piótr i Lech

Niteccy
ul. Stępin� skiej 22/30

Warszawa
tel. 801 011 963, (22) 228 21 44

adres stróny internetówej: www.panmajster.pl

5% rabatu na cały asórtyment zamieszczóny
na strónie https://panmajster.pl

SZKOŁY NIEPUBLICZNE/ZAJĘCIA INDYWIDUALNE/KURSY DOSZKALAJĄCE

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne/średnie, wyższe:
59. Stówarzyszeniem Ródzicó� w

i Nauczycieli Spółecznegó
Liceum Ogó� lnókształcącegó 
 im. Wójciecha Kórfantegó

ul. Francuska 80
Katówice

tel. (32) 255 13 59
adres stróny internetówej: www.liceum.demó.pl

a) 10% rabatu w ópłatach czesnegó,
b) 50% rabatu w ópłatach czesnegó dla drugiegó

dziecka óraz
c) 100% dla trzeciegó i kazIdegó kólejnegó dziecka

w Spółecznej Szkóle Pódstawówej, Spółecznym
Gimnazjum 

i Spółecznym Liceum Ogó� lnókształcącym
(rabaty dótyczą óbówiązującegó w danym

mómencie cennika)
60. Zespó� ł Katólickich Szkó� ł

Ogó� lnókształcących nr 1 
im. bł. ks. Emila Szramka

ul. Kóbylin� skiegó 4
Katówice

tel. (32) 255 26 81

20% rabatu na miesięczne czesne na drugie
i kólejne dzieckó uczęszczające dó Zespółu
Katólickich Szkó� ł Ogó� lnókształcących nr 1 

http://www.bikershop.pl/


adres stróny internetówej: www.kló.katówice.pl im. bł. ks. Emila Szramka
61. Szkóła WyzIsza 

im. Bógdana Jan� skiegó
siedziba głó� wna: ul. Chełmska 21a

Warszawa

Wydział zamiejscówy: 
ul. M. Curie – Skłódówskiej 40

Zabrze
tel. (32) 27 33 194, (32) 733 11 65

adres stróny internetówej: www.zabrze.janski.edu.pl

a) 30 % znizIki w ópłacie czesnegó dla studentó� w
póchódzących z ródzin mających na utrzymaniu
tróje dzieci w wieku dó 26 lat, któ� rzy pódejmują

naukę na studiach I stópnia,
b) 40 % znizIki w ópłacie czesnegó dla studentó� w
póchódzących z ródzin mających na utrzymaniu

czwóró dzieci w wieku dó 26 lat, któ� rzy pódejmują
naukę na studiach I stópnia

c) 50 % znizIki w ópłacie czesnegó dla studentó� w
póchódzących z ródzin mających na utrzymaniu

pięcióró dzieci w wieku dó 26 lat, któ� rzy pódejmują
naukę na studiach I stópnia dla ósó� b uprawniónych

d) 30% znizIki w ópłacie czesnegó dla studentó� w
póchódzących z ródzin mających na utrzymaniu

tróje i więcej dzieci w wieku dó 26 lat, któ� rzy
pódejmują naukę na studiach pódyplómówych +

zwólnienie z ópłaty wpisówegó
Szkoły językowe:

62. Filia Szkóły Językówej „Mała
Lingua & Lingua Teens

Space” óraz Szkóły
Matematyki „Na piątkę

z plusem”

www.malalingua.cóm.pl a) 20% rabat na kazIdy semestr kursu
językówegó lub/i na kazIdy miesiąc nauki

matematyki lub innegó przedmiótu
w Szkóle Matematyki dla pierwszegó

dziecka,
b) 5 % rabatu dla kazIdegó następnegó

dziecka w ródzinie
63. Firma VócApp Sp. z ó.ó.

(włas�ciciel serwisu
Fiszkóteka)

ul. Mielczarskiegó 8/58
Warszawa

adres stróny internetówej: www.fiszkóteka.pl 

10% znizIki na wszystkie dóstępne na strónie kursy
językówe i Kóntó Premium. ZnizIki łączą się
z prómócjami na strónie www.fiszkóteka.pl

Szkoły pływania:
64. Firma „AQUA” 

Ewelina Krómalicka
ul. Sókólska 23

Katówice
(w Gimnazjum Nr 3)

tel. kóm. 798 238 736
adres stróny internetówej:

www.facebóók.cóm/BasenAqua

a) 25% rabatu na naukę pływania dzieci,
b) 20% rabatu na aqua-aeróbik,

c) 20% rabatu na jógę

65. Szkó� łka Pływacka „WODNIK” 
Piótr Krómalicki

ul. Sókólska 23
Katówice

25% rabatu na naukę pływania dzieci

http://www.facebook.com/BasenAqua
http://www.fiszkoteka.pl/
http://www.malalingua.com.pl/


(w Gimnazjum Nr 3)
tel. kóm. 507 400 311, 509 694 456 adres stróny

internetówej: www.szkólka.plywacka.republika.pl
Szkoły tańca:

66. NOVA s.c Anna Marycz  
Andrzej Wóz�niak

ul. Mróz�na 43
Katówice

tel. (32) 258 88 33 (ul. Chórzówska 11), (32) 781 07
05 (al. Kórfantegó 4) 

 adres stróny internetówej: www.szkólatanca.pl

20% rabatu na zakup karnetu na 4 spótkaniówy
kurs tan� ca w szkółach tan� ca NOVA przy

ul.     Chórzówskiej 11 óraz Al.     Kórfantegó 4   (ww.
rabat przysługuje wyłącznie włas�cicielówi karty,

w związku  z pówyzIszym w przypadku kursó� w dla
par, w któ� rych tylkó jedna ze strón pósiada kartę,

znizIka przysługuje wyłącznie tej ósóbie) 
Zajęcia indywidualne oraz kursy doszkalające 

67. EKD Edukacja Ewa
Kówalska-Daczkówska

ul. Sóbieskiegó 21/4-5
Katówice

tel. 508 080 836
 adres stróny internetówej: www.ekdedukacja.pl 

a) 15% rabatu na zajęcia indywidualne,
b) 20% rabatu na kursy

z matematyki i przedmiótó� w pókrewnych (np.
lógika, statystyka)

68. Zaprógramówani.cóm
Olga Kónaszczuk

ós. Bermudy 41
Wawró� w

tel. 608 028 852
adres stróny internetówej:

www.zaprógramówani.cóm 

5 % rabatu na warsztaty prógramówania dla dzieci
i młódziezIy prówadzóne w Katówicach przy

ul. Technikó� w 9

URODA I ZDROWIE

Gabinety kosmetyczne:
69. Firma P.U.H. „MariRóza”

Marióla Kalis
ul. Zamkówa 11

Katówice
tel. (32) 255 66 17

ul. Wójciecha 5
Katówice

tel. 535 246 440

a) 20% rabatu na usługi s�wiadczóne przez Salón
fryzjerskó – kósmetyczny (kósmetyka dłóni

i stó� p) damskó – męski przy ul. Zamkówej 11
óraz na zakup prófesjónalnych kósmetykó� w

dó pielęgnacji włósó� w i ciała
b) 10% rabatu na zakup kósmetykó� w

specjalistycznych (dót. próblemó� w stó� p) óraz
na wszystkie usługi kósmetyczne s�wiadczóne

przez Gabinet kósmetyczny „MariRóza”
przy     ul. Wójciecha 5  

70. Firma P.U.H. „MariRóza”
Ró� zIa Wdówiak

ul. Karliczka 9
Katówice

tel. kóm. 517 748 488

20% rabatu na usługi s�wiadczóne przez Salón
fryzjerskó – kósmetyczny (kósmetyka dłóni i stó� p)
damskó – męski przy ul. Karliczka 9 óraz na zakup

http://www.zaprogramowani.com/
http://www.ekdedukacja.pl/


prófesjónalnych kósmetykó� w  dó pielęgnacji
włósó� w i ciała

71. P & P INTERNET GROUP s.c. ul. Jaracza 7
Częstóchówa

adres w Katówicach:
CH Silesia City Center
ul. Chórzówska 107

tel. 796 366 366
adres stróny internetówej: www.naszstómatólóg.eu

15% rabatu na zabiegi kósmetyczne na twarz
(z wyłączeniem dermatólógii i makijazIu

permanentnegó óraz aktualnych prómócji)
w salónie w CH Silesia City Center przy

ul.     Chórzówskiej 107   
(lók. 101 i 102)

72. FHU Kópalnia Uródy ul. H. Sienkiewicza 45
Katówice

tel. 733 999 590
adres stróny internetówej:

www.kópalniauródy.pl

15% rabatu na wszystkie usługi kósmetyczne
i pódólógię

73. Gabinet kósmetyczny 
MEA STYLE

ul. Panewnicka 99
Katówice

tel. (32) 206 04 68
tel. kóm. 508 092 478

adres stróny internetówej:
www.meastyle.pl

a) 15% znizIki na zabiegi związane z pielęgnacją
dłóni i stó� p,

b) 10% znizIki na zabiegi związane z pielęgnacją
twarzy

--- Fundacja Metamórfóza ul. Kanałówa 32B
Katówice

tel. kóm. 799 071 648
adres stróny internetówej:
www.strefakóbiety.cóm.pl

a) 20% rabatu na usługi kósmetyczne,
b) 20% rabatu na masazI

w Strefie Kóbiety w Katówicach przy
ul. Fliegera 3/3 (ww. rabaty nie łączą się

z innymi óbówiązującymi prómócjami
w salónie)

74. Akademia Piękna Jan Nówak ul. Jó� zefówska 100
Katówice

tel. (32) 352 04 31
tel. kóm. 606 919 098

adres stróny internetówej:
www.akademiapiekna.pl

10% rabatu na wszystkie usługi s�wiadczóne przez
Akademię Piękna (rabat ten nie łączy się z innymi

prómócjami)

Zakłady fryzjerskie:
75. Salón Fryzjerski „PrestizI ”  

Barbara Orczyk
ul. 3 Maja 40

Katówice
tel. (32) 253 87 31

adres stróny internetówej:
www.wlósydlaciebie.katówice.pl

10% rabatu na strzyzIenie damskie i męskie óraz
10% rabatu na pózóstałe usługi, w tym m.in.

balejage, kólóryzację, pasemka



76. Firma Prófinanse 
Magdalena Suska

ul. Sienkiewicza 4/1 ZB ywiec
tel. (32) 257 10 51

adres stróny internetówej: www.haircóccón.pl

30% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie
w salónie HAIRCOCCON 

w Katówicach przy ul. ZB wirki i Wigury 13
77. Firma KABE s.c. ul. Gó� rnika 1/6 

Katówice
tel. (32) 726 52 64

adres stróny internetówej: www.luckylóók-
katówice.pl

20% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie
w salónie „Luckylóók” przy ul. Dębówej 10

--- Firma P.U.H. „MariRóza” 
Marióla Kalis

ul. Zamkówa 11
Katówice

tel. (32) 255 66 17

20% rabatu na usługi s�wiadczóne przez Salón
fryzjerskó – kósmetyczny (kósmetyka dłóni i stó� p)

damskó – męski przy ul. Zamkówej 11 óraz na
zakup prófesjónalnych kósmetykó� w dó pielęgnacji

włósó� w i ciała
--- Firma P.U.H. „MariRóza” 

Ró� zIa Wdówiak
ul. Karliczka 9

Katówice
tel. kóm. 517 748 488

20% rabatu na usługi s�wiadczóne przez Salón
fryzjerskó – kósmetyczny (kósmetyka dłóni i stó� p)
damskó – męski  przy ul. Karliczka 9 óraz na zakup

prófesjónalnych kósmetykó� w dó pielęgnacji
włósó� w i ciała

78. FHU SOWEX ul. B. Krzywóustegó 8/6
Bytóm (siedziba)
tel. 32 2891728

adres stróny internetówej:
www.fryzjer1.pl 

20% rabatu na wszelkie strzyzIenia,
10% rabatu na pózóstałe usługi w salónach

fryzjerskó-kósmetycznych nalezIących dó firmy

Gabinety ortodontyczne:
79. Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrówótnej „Peri-Ort”
spó� łka partnerska Stanisław
Musiał, Magdalena Kubika -

Musiał

ul. Warszawska 26
Katówice

tel. (32) 255 40 40
adres stróny internetówej: www.periórt.pl

20% rabatu dla ósó� b dó ukón� czenia 18 lub 24 róku
zIycia pód warunkiem kóntynuówania nauki na

następujące usługi: wykónywanie dókumentacji
órtódóntycznej; stałe, standardówe aparaty

órtódóntyczne óraz wizyty kóntrólne związane
z ww. aparatem; leczenie

pódtrzymujące/retencyjne; aparaty: dó
„wyjmówania” (jednószczękówe), dwuszczękówe,

stałe czynnós�ciówe; terapię – ekstrakcyjną seryjną;
wizyty kóntrólne u pacjentó� w wymagających
óbserwacji i nadzóru órtódóntycznegó; RPE

80. Centrum Stómatólógii
Estetycznej „Rewadent” 

ul. Karliczka 31
Katówice

10% rabatu na endódóncję i órtódóncję
w     Gabinetach Stómatólógii przy ul. Karliczka  

http://www.fryzjer1.pl/


W. Wypych tel. (32) 205 50 69
adres stróny internetówej: www.rewadent.pl

31 i przy ul. Karłówicza 11a

Gabinety psychologiczne i terapeutyczne:
81. Zespó� ł Szkóleniówó –

Terapeutyczny „Egó” s.c.
ul. Warszawska 40/1a

Katówice
tel. (32) 784 965 633

adres stróny internetówej: www.egó.katówice.pl

a) 25% rabatu na cykl 10 spótkan�  órganizacyjnych
w ramach „Szkóły dla ródzicó� w i wychówawcó� w”,
tj. cena 1 cyklu spótkan�  wynósic� będzie 450,00 zł,

istnieje takzIe mózI liwós�c� zakupu pójedynczych
spótkan�   w cenie 45,00 zł za kazIde spótkanie, 

b) 30% rabatu na terapię indywidualną dziecka,
c) 15% rabatu na terapię małzIen� stw i par

82. Gabinet Sócjóterapii 
Kancelaria Mediacyjna

ul. ks bpa Stanisława Adamskiegó 11
Katówice

tel. kóm. 784 805 655

50% rabatu na zajęcia sócjóterapeutyczne
(warsztaty ródzinne) 

óraz pórady mediacyjne
83. Gabinet Psychólógicznó-

Terapeutyczny
Jarósław Stachówicz

ul. ZB urawia 43/11
Katówice

tel. kóm. 601 753 724
adres stróny internetówej: www.terapia-

psychólóg.eu

a) 10% rabatu dla pierwszej ósóby w ródzinie, b)
15% rabatu dla drugiej ósóby w ródzinie,

c) 20% rabatu dla trzeciej i kólejnych ósó� b
w ródzinie na usługi psychólógicznó-

terapeutyczne w Gabinecie przy ul. Rymera
5/5 w Katówicach

Gabinety stomatologiczne:
84. Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrówótnej POLIDENS
ul. Teatralna 10

Katówice
tel. (32) 259 88 25

50% rabatu na usługi stómatólógiczne dla dzieci

85. Praktyka Stómatólógiczna
Maria Barónówska -

S4 lusarczyk

ul. Racibórska 31c/7
Katówice

tel. (32) 251 70 92, kóm. 602 322 099

a) bezpłatny przegląd uzębienia kamerą,
b) rabat ód 10 dó 50% na leczenie i materiały

ww. usługi s�wiadczóne będą w Przychódni
przy KWK „Halemba” w Rudzie S4 ląskiej przy

ul.     Kłódnickiej 59  

*w indywidualnych przypadkach
(za     wczes�niejszym kóntaktem telefónicznym)  
istnieje mózI liwós�c� dówózu dó ww. Przychódni

--- Osiedlówe Centrum
Stómatólógii „Rewadent”

W. Wypycha

ul. Karliczka 31
Katówice

tel. (32) 205 50 69
adres stróny internetówej: www.rewadent.pl

10% rabatu na: prófilaktykę stómatólógiczną,
chirurgię, stómatólógię zachówawczą, 

w Gabinetach Stómatólógii przy ul. Karliczka 31
   i przy ul. Karłówicza 11a  

--- P & P INTERNET GROUP s.c. ul. Jaracza 7
Częstóchówa

15% rabatu na usługi stómatólógiczne
(z wyłączeniem órtódóncji, prótetyki,



adres w Katówicach:
CH Silesia City Center
ul. Chórzówska 107

tel. 796 366 366
adres stróny internetówej: www.naszstómatólóg.eu

implantólógii óraz aktualnych prómócji)
w salónie  w CH Silesia City Center 

przy ul.     Chórzówskiej 107 (lók. 101 i 102)  

86. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrówótnej Centrum

Medycznó – Stómatólógiczne
POLIMED 2

ul. Sandómierska 4/2
Katówice

tel. 690 603 772
adres stróny internetówej: www.pólimed2.pl

a) bezpłatne przeglądy stómatólógiczne,
b) 40% rabatu na stómatólógię zachówawczą

dla dzieci,
c) 20% rabatu na stómatólógię zachówawczą

dla dórósłych
87. Gabinet Stómatólógiczny 

SMART-DENT
ul. Armii Krajówej 300

Katówice
tel. 698 332 335

adres stróny internetówej: www.smart-dent.pl

a) 15% rabatu na wypełnienia
s�wiatłóutwardzalne,

b) 20% rabatu na prótezy akrylówe i
szkieletówe óraz na usunięcie zęba

88. NZOZ Babydent
specjalistyczny gabinet
stómatólógii dziecięcej, 

siedziba: ul. Zachódniej 5/1a
Krakó� w

miejsce realizacji: ul. A. Mickiewicza 27
Czeladz�

tel. kóm. 791 731 120
adres stróny internetówej: http://babydent.czeladz.pl/

15% rabatu na chirurgię, stómatólógię
i stómatólógię zachówawczą w Punkcie przy

ul.     A.     Mickiewicza 27 w     Czeladzi  

89. Ortómed Clinic  
Halina Opalin� ska

ul. Bólesława Chróbregó 29
Katówice

tel. kóm. 884 604 884
adres stróny internetówej: www.órtómedclinic.pl

15% rabatu dla całej ródziny na leczenie
zachówawcze z endódóncją (leczeniem

kanałówym) i órtódóncją (pówyzIszy rabat nie
óbejmuje: s�wiadczenia usług w zakresie higieny

i prófilaktyki, chirurgii stómatólógicznej, prótetyki,
implantólógii, periódóntólógii

óraz rentgenódiagnóstyki)
Zakłady optyczne:

90. Zakład Optyczny 
Gabriela Kaz�mierska

ul. Olszynówa 7
Katówice

tel. (32) 202 08 17
adres stróny internetówej: www.óptyk-gabriela.pl

20% rabatu na szkła ókularówe, óprawy
ókularówe, akcesória óptyczne w salónach

óptycznych przy ul. Gen. Jankegó 94 óraz przy
ul.     Ziółówej 68  

91. Zakład Optyczny
Janaczek Katarzyna

ul. 1-gó Maja 96
Katówice

tel. kóm. 609 652 634
adres stróny internetówej: www.kjóptyk.yóyó.pl

a) 15% rabatu na ókulary kórekcyjne,
b) 10% rabatu na ókulary słóneczne

92. Zakład Optyczny ul. Plebiscytówa 30 a) 20% rabatu na ókulary w cenie ód 75,00 dó

http://babydent.czeladz.pl/


Małgórzata Hółóniewska Katówice
tel. kóm. 604 472 208

www.óptyk-katówice.cóm.pl

150,00 zł,
b) 15% rabatu na ókulary w cenie ód 150,00 zł

wzwyzI
93. „OPTIMED” s.c. Arkadiusz

Jastrzębski, Mónika Sikóra-
Wita

ul. Armii Krajówej 65
Katówice

tel. (32) 202 75 51
adres stróny internetówej:
www.óptimed.katówice.pl

15% rabatu na szkła ókularówe óraz óprawy
kórekcyjne

94. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrówótnej IRISMED 

Katarzyna Jarósz

ul. Uniczówska 11
Katówice

tel. (32) 202 52 50
adres stróny internetówej: www.irismed.pl

a) 25% rabatu na wszystkie óprawy
kórekcyjne (przy zakupie pełnej pary

ókularó� w);
b) 35% rabatu na wybrane módele ókularó� w

przeciwsłónecznych;
c) 10% rabatu na sóczewki kóntaktówe óraz

s�ródki dó pielęgnacji sóczewek
kóntaktówych;

d) 20% rabatu na magazynówe, bezbarwne,
jednóógniskówe óraz dwuógniskówe szkła
kórekcyjne z antyrefleksem (przy zakupie

pełnej pary ókularó� w);
e) 25% rabatu na wszystkie akcesória

óptyczne;
 (ww. rabaty nie łączą się z innymi óbówiązującymi

prómócjami w salónie)
95. Zakład Optycznó-

Okulistyczny „OKULAR”
Zbigniew Bieniek

ul. Markiefki 66
Katówice

tel. (32) 303 06 98
adres stróny internetówej: www.ókular-katówice.pl

15% rabatu na szkła ókularówe, óprawy
kórekcyjne óraz ókulary słóneczne w     salónach przy  

ul. Markiefki 66 óraz Al.     Kórfantegó 62 w  
Katówicach

96. NASZE OKULARY ul. Pówstan� có� w Warszawskich 64a/1
Bytóm

Filia Katówice
ul. 1 Maja 25

tel. kóm. 782 611 661
adres stróny internetówej: www.naszeókulary.pl

a) 30% rabatu na wszystkie óprawy
ókularówe (przy zakupie kómpletnej

pary ókularó� w),
b) 20% znizIki na magazynówe, bezbarwne,

jednóógniskówe szkła kórekcyjne
z antyrefleksem (przy zakupie

kómpletnej pary ókularó� w),
c) 25% rabatu na akcesória óptyczne,

ókularówe,
d) dó 50% rabatu na wybrane módele



ókularó� w przeciwskłónecznych
w     salónach: w     Bytómiu przy  

ul.     Pówstan� có� w Warszawskich 64a/1 óraz  
w     Katówicach przy ul. 1 Maja 25  

97. Blue Eyes Studió Optyczne
Adrian Stachón�

ul. Rólna 59c
Katówice

tel. (32) 252 42 83, kóm. 502 392 076

30% rabatu na óprawki ókularówe

Pozostałe usługi lecznicze:
98. ZBM Zdrówie Maria

Sadówska-Wieczórek,
Bartósz Wieczórek Sp. j.

ul. Pówstan� có� w Warszawskich 64B/1
Bytóm

tel. (32) 745 42 37
adres stróny internetówej: www.zbmzdrówie.pl

20% rabatu na wszystkie usługi s�wiadczóne przez
ZBM Zdrówie

99. Centrum Medyczne
SYNEXUS

ul. Gwiaz�dzista 66
Wrócław

tel. 22 203 03 00

adres stróny internetówej:
https://www.przychódniasynexus.pl

bezpłatne pakiety badan�  i/lub kónsultacji dla
uczestnikó� w ww. prógramu spełniających kryteria

dótyczące pószczegó� lnych pakietó� w (infórmacja
ó bezpłatnych pakietach i/lub kónsultacjach

aktualizówana będzie na biezIącó) wykónywanych
w CM SYNEXUS przy ul. Kónckiegó 1

USŁUGI

Usługi transportowe:
100. Stówarzyszenie Kierówcó� w

„Echó-Taxi”
ul. Chórzówska 73a

Katówice
tel. (32) 201 42 00

adres stróny internetówej: www.echótaxi.pl

10% rabatu na usługi transpórtówe

101. Firma Trans-Glób ul. Kócura 14/12
Katówice

Tel. 511 227 770
adres stróny internetówej: www.trans-glób-

przeprówadzki.pl

20% rabatu na usługi dótyczące przeprówadzek

Usługi weterynaryjne:
102. Fundacja Fór Animals ul. 11 listópada 4

Katówice
tel. 668 400 510

adres stróny internetówej: www.fóranimals.órg.pl

a) bezpłatny przegląd weterenaryjny,
b) 20% rabatu na usługę weterynaryjną,
c) 10% rabatu na leki i suplementy diety

dla zwierząt,
d) 15% rabatu na szczepienie, w tym:



ws�ciekliznę
Usługi pozostałe:

103. ZOOM PROJEKT
Piótr Zówada

ul. W. Wajdy 5/15
Katówice

tel. 501 544 470
adres stróny internetówej: www.zóómprójekt.cóm.pl

a) 10% rabatu na usługi architektóniczne (bez
prójektó� w branzIówych) w tym min. prójektówanie

wnętrz, przebudówy, dóradztwó,
b) 5% rabatu na usługi prójektówe wielóbranzIówe

(z prójektami instalacji) w tym min. prójekty
indywidualne dómó� w.

Rabat dótyczy prójektó� w związanych z pótrzebami
mieszkaniówymi uprawniónej ródziny - bez
adaptacji prójektó� w gótówych (z katalógu)

104. Damtóx 
Tómasz Bółóz

ul. KsiązIęca 2/36
 05-135 Wieliszew

adres stróny internetówej: www.damtóx.pl 

a) 10% znizIki na usługi óferówane na strónie
https://www.damtóx.pl

b)10% znizIki na pózycjónówanie i twórzenie strón
www

105. Wycinanie Drzew ul. Kólejówa 58
Katówice

tel. 513 556 530
adres stróny internetówej:

www.wycinaniedrzew.cóm.pl 

20% rabatu na wszystkie usługi związane
z działalnós�cią góspódarczą firmy

106. MTJ ESTATE 
Magdalena Jankówska

ul. Gen. Zajączka 2
Katówice

adres stróny internetówej: www.mtjestate.pl  

20% rabatu na usługę pós�rednictwa w óbrócie
nieruchómós�ciami

Usługi fotograficzne:
107. Arteffect Adam Miózga ul. Warzywna 31

Katówice
tel. kóm. 694 180 322

adres stróny internetówej: www.arteffect.pl

a) 20% rabatu na usługi fótógrafii ródzinnej
(zdjęcia s� lubne, chrzty, kómunie, sesje ródzinne,

dziecięce itp.), b) 15% rabatu na pózóstałe usługi
fótógraficzne

108. Zakład fótógraficzny FOTO-
MAG

ul. Pócztówa 12-14
Katówice

tel. (32) 253 73 68, kóm. 604 052 099

10% rabatu na usługi fótógraficzne

109. Rekinex Grzegórz Tarłówski ul. Gen. Jankegó 167
Katówice

tel. (32) 757 98 98
adres stróny internetówej: www.rekinex.cóm

a) 50% rabatu na wykónanie zdjęc� dó
dókumentó� w (dówódówych,

paszpórtówych, legitymacyjnych,
dyplómówych, praw jazdy itp.),

b) 20% rabatu na usługi fótógraficzne
w atelier (s� luby, kómunie, róczki itp.),

http://www.mtjestate.pl/
https://www.damtox.pl/
http://www.damtox.pl/


c) 20% rabatu na usługi videó (przegranie
kasety videó na płytę DVD)

110. A Perfect Image Studió ul. Wirecka 103B
Ruda S4 ląska

tel. 668 748 552, 662 808 600
adres stróny internetówej: www.aperfectimage.pl

30% rabatu na dówólną sesję fótógraficzną
studyjną lub plenerówą óraz w przypadku

fótógrafii ókólicznós�ciówej w miejscu wskazanym
przez klienta

111. FunFótós Sp. z ó.ó.
 w Warszawie 

ul. Mielczarskiegó 8/58

Punkt w Katówicach 
ul. Rynek 1 (wejs�cie ód 3 Maja)

tel. 888 551 271
adres stróny internetówej: www.fótógraf-katówice-

rynek.pl 

10% znizIki na wszystkie zdjęcia dó óficjalnych
dókumentó� w (tj. zdjęcie dó paszpórtu, zdjęcie dó
dówódu ósóbistegó, zdjęcie dó prawa jazdy óraz
zdjęcie dó legitymacji szkólnej) w punkcie przy

ulicy Rynek 1 w Katówicach
112. FótóExpress Sp. z ó.ó.

 
w Warszawie

ul. Mielczarskiegó 5/58
tel. 888 551 271

adres stróny internetówej: 
www.paspórt-phótó.ónlinie/pl 

lub www.passpórt-ónline.pl

10% znizIki na wszystkie zdjęcia dó óficjalnych
dókumentó� w (tj. zdjęcie dó: dówódu ósóbistegó,

legitymacji szkólnej, paszpórtu, prawa jazdy, wizy
amerykan� skiej) wykónane ónline na strónie

www.paspórt-phótó.ónline/pl lub www.passpórt-
phótó.ónline.pl (klient wykónuje zdjęcie przy

pómócy swójegó smartphóne’a, a pó wejs�ciu na
strónę www.passpórt-phótó.ónline/pl

przysługującą znizIkę zgłasza telefónicznie pód
nr tel. 888 551 271)

Usługi złotniczo – grawerskie:
113. Pracównia Złótniczó –

Grawerska  J&M Kurczók s.c.
ul. Młyn� ska 5

Katówice
tel. (32) 253 78 33

adres stróny internetówej: www.kurczók.pl

10% rabatu na zakupy w sklepie przy ul. Młyn� skiej
5

Pralnie:
114. Przedsiębiórstwó Usługówó-

Handlówe
ul. Zabłóckiegó 3

Katówice
adres stróny internetówej: ---

10% rabatu na usługi pralnicze w Ekópralni
 w     Katówicach przy ul. 1 Maja 23  

http://www.passport-photo.online/pl
http://www.passport-photo.online.pl/
http://www.passport-photo.online.pl/
http://www.pasport-photo.online/pl
http://www.passport-online.pl/
http://www.pasport-photo.onlinie/pl
http://www.fotograf-katowice-rynek.pl/
http://www.fotograf-katowice-rynek.pl/

