
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 Współczesnej 

BWA 
Aleja Korfantego 6  

Katowice 
tel. (32) 259 90 40 

adres strony internetowej: www.bwa.katowice.pl 

 
 

50% rabatu na zakup biletu wstępu  

2. Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka 9 
Katowice 

tel. (32) 256 18 10, 209 00 21 
adres strony internetowej: www.mhk.katowice.pl 

3. Śląski Teatr Lalki i Aktora 
„Ateneum” 

ul. św. Jana 10 
Katowice 

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

4.  Lodowisko „Jantor” (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

ul. Nałkowskiej 11 
Katowice 

tel. (32) 353 00 38 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na lodowisko 

5. Ośrodek Rekreacyjno – 
Wypoczynkowy „Zadole" 
(Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji) 

ul. Wczasowa 8,  
Katowice 

tel. (32) 252 12 89 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię 
i korty tenisowe 

6. Ośrodek Rekreacyjno - 
Wypoczynkowy „Rolna" 

(Miejski Ośrodek Sportu  i 
Rekreacji)  

ul. Nasypowa 65,  
Katowice 

tel. (32) 203 14 90 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: kąpielisko 
i siłownię 

7. Ośrodek Rekreacyjno – 
Wypoczynkowy „Bugla" 

(Miejski Ośrodek Sportu  i 
Rekreacji) 

ul. Żeliwna 26 
Katowice 

tel. (32) 251 68 66 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na kąpielisko 

8. Hala Sportowa „Józefowska” 
(Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji) 

ul. Józefowska 40,  
Katowice 

tel. (32) 258 55 04 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na siłownię 

9. Ośrodek Sportowy „Słowian" ul. 1-go Maja 99,  50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię 



(Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji) 

Katowice 
tel. (32) 256 61 51 

i korty tenisowe 

10. Ośrodek Sportowy 
„Szopienice" (Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

ul. 11-Listopada 16,  
Katowice 

tel. (32) 200 05 78 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię 
i korty tenisowe 

11. Ośrodek Sportowy 
„HETMAN" (Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji) 

ul. Siwka 2,  
Katowice 

tel. kom. 505 038 053 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na: siłownię 
i korty tenisowe 

12. Ośrodek Sportowy 
„Podlesianka" (Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

ul. Sołtysia 25 
Katowice 

tel. kom. 503 135 902 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na korty 
tenisowe 

13. Ośrodek Tenisowy (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji) 

ul. Szopienicka 71 
Katowice 

tel. (32) 351 68 00 

50% rabatu na zakup biletu wstępu na korty 
tenisowe zewnętrzne i kryte  

14. Katowice Miasto Ogrodów – 
Instytucja Kultury  

im. K. Bochenek 

Pl. Sejmu Śląskiego 2 
Katowice  

tel. (32) 609 03 00 

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

b) bezpłatne zajęcia oraz imprezy kulturalne  
(wyłącznie dla rodzin wielodzietnych 

posiadających karty programu) 
 

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

www.nas3.katowice.eu oraz na Facebooku 
programu 

15. Miejski Dom Kultury  
„Bogucice – Zawodzie” 

ul. Markiefki 44a 
Katowice 

tel. (32) 203 05 17 
adres strony internetowej: www.mdkbogucice-

zawodzie.pl 
 

50% rabatu na wycieczki i wyjścia w ramach akcji 
„Ferie i wakacje w Mieście”  

16. Miejski Dom Kultury  
„Ligota” 

ul. Franciszkańska 33 
Katowice 

tel. (32) 252 32  34 
adres strony internetowej: www.mdkligota.pl 

50% rabatu na wycieczki i wyjścia w ramach akcji 
„Ferie oraz wakacje w Mieście” oraz na zajęcia 
grupowe organizowane przez pracowników – 

instruktorów MDK „Ligota” w ciągu roku 
kulturalno – oświatowego 2018/2019 

 
 
 

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


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

 
 

FINANSE, ODSZKODOWANIA 
 

1.  Śląskie Centrum Finansowe ul. Żwirki i Wigury 27 
Katowice 

tel. (32) 781 30 00 
adres strony internetowej: www.scf.katowice.pl 

a) 10% rabatu przy rozliczaniu rocznego 
zeznania podatkowego, 

b) 1% rabatu przy ubezpieczeniu 
komunikacyjnym i majątkowym 

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

tel. (32) 733 18 02  
adres strony internetowej: 

www.multifinancial.pl 

a) do 75% rabatu na wszystkie produkty 
ubezpieczeniowe dostępne w ofercie 

Partnera, 
b) specjalna oferta ubezpieczenia 

rodzinnego na życie  i zdrowie 
(szczegóły oferty dostępne w siedzibie 

Partnera) 
3. Klaudiusz Rożek K&R 

Consulting 
ul. Staromiejska 6/10d 

Katowice 
tel. 531 075 610 

adresy stron internetowych: 
www.kancelariadf.pl; martarozek.pl 

a) 15% rabatu w zakresie abonamentu 
rocznego „Konsultacje dla Dłużnika”, 

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

c) 20% rabatu na usługi: Mediacje 
Gospodarcze, 

d) do 50% rabatu na usługi: Plan doradczy 
dla ubezpieczonego. 

4. Polskie Centrum 
Odszkodowań Sp. z o.o. 

ul. Podwale 17 
Warszawa 

tel. (22) 659 33 43, 796 409 309 
adresy stron internetowych: 

http://pco.info.pl/ 
 

a) 25% rabatu na usługi związane z prowadzeniem 
spraw o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie 
powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, 

b) 20% rabatu na usługi związane z prowadzeniem 
spraw o odszkodowanie z tytułu pozostałych 

zdarzeń. 
 

FITNESS I SPORT 
 

Kluby Fitness: 
5. Fundacja Metamorfoza ul. Kanałowa 32B 

Katowice 
tel. kom. 799 071 648 

30% rabatu na strefę fitness – body space 
w Strefie Kobiety w Katowicach przy 

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

http://www.kancelariadf.pl/


adres strony internetowej: 
www.strefakobiety.com.pl 

z innymi obowiązującymi promocjami 
w salonie) 

Kluby sportowe/zajęcia sportowe: 
6. GKS GieKSa Katowice S.A. ul. Bukowa 1 

Katowice 
tel. (32) 254 89 14 

adres strony internetowej: www.gieksa.pl 

Zakup biletu na: 
a) mecz piłki nożnej na trybunę główną 

w cenie: 10,00 zł dla pierwszej osoby 
w rodzinie oraz 0,00 zł dla każdej kolejnej 

osoby z rodziny, 
b) mecz siatkówki w cenie: 15,00 zł (na tzw. 

mecz normalny) oraz 25,00 zł (na tzw. 
mecz topowy) dla opiekuna oraz 0,00 zł 

dla dziecka/dzieci. 
7. Klub Sportowy Capoeira 

Camangula 
ul. Szczecińska 16b/16 

Katowice 
tel. 507 66 40 64 

adres strony internetowej: 
www.capoeira.katowice.pl adresy  

 

a) 25% rabatu od wysokości opłaty 
miesięcznej – w przypadku udziału 

w zajęciach Capoeira jednego członka 
rodziny, 

b)  40% rabatu od wysokości opłaty 
miesięcznej – w przypadku udziału 

w zajęciach Capoeira dwóch członków 
rodziny, 

c) 50% rabatu od wysokości opłaty 
miesięcznej – w przypadku udziału 

w zajęciach Capoeira trzech członków 
rodziny, 

d) 60% rabatu od wysokości opłaty 
miesięcznej – w przypadku udziału 

w zajęciach Capoeira czterech członków 
rodziny. 

8. ALE CZAD! Centrum 
Zdrowego  

i Aktywnego Dziecka i 
Rodzica Michał Krzak 

ul. Józefowska 86/51 
Katowice 

tel. 606 451 385, 
668 311 345 

adresy stron internetowych: www.aleczad.com  
 www.karatekatowice.pl 

 
 
 
 

10% rabatu udzielanego od składki 
podstawowej na wszystkie regularnie 

prowadzone zajęcia sportowo - 
rekreacyjne 

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


 
GASTRONOMIA 

 
Kawiarnie/restauracje: 

9. Odlot Sp. z o.o. ul. Białostocka 20/26 
Warszawa 

ul. Lotnisko 1 Katowice 
tel. (32) 255 33 73 

adres strony internetowej: www.restauracja-odlot.pl 

20% rabatu na obiady rodzinne w Restauracji 
„Odlot”  

przy ul. Lotnisko 1 

10. Firma Handlowo – 
Gastronomiczna „Łosoś” 

ul. Mysłowicka 20 
Katowice 

tel. (32) 256 01 83 
adres strony internetowej: www.losos.net.pl 

10% rabatu na usługi gastronomiczne 
w Restauracji Rybnej przy ul. Mysłowickiej 20 

11. Centrum Nikiszowiec Sp.  
z o.o. 

Pl. Wyzwolenia 10/4 
Katowice 

tel. 694 316 309 
adres strony internetowej: www.zillmanncoffe.com 

a) 30% rabatu na wszystkie kawy, 
b) 10% rabatu na organizację przyjęć 

okolicznościowych 
w Zillmann Tea&Coffee przy Pl. Wyzwolenia 

3/1 w Katowicach 
12. Spółdzielnia Socjalna 

MASTVITA 
ul. Mielęckiego 10/3 

Katowice 
 

adres strony internetowej: 
https://plus.google.com/101370705442017200720 

10% rabatu na dania i napoje w lokalu 
KARTOFELNIK przy ul. Mielęckiego 4 

13. Firma ANALIZA s.c.  
Ewa Akcińska, 

Dorota Kasperczyk  

ul. Gwarecka 15/9 
Ruda Śląska 

tel. 534 430 000 

adres strony internetowej: 
https://www.planetakotleta.pl/ 

15% rabatu od aktualnych cen zamieszczonych 
w menu, z wyłączeniem pozycji objętych innymi 
promocjami (np. zestaw dnia) w Bistro Planeta 
Kotleta w Katowicach przy ul. Warszawskiej 51 

 
 

KSIĘGARNIE 
 

14. Księgarnia Prawnicza Pl. Wolności 10a 
Katowice 

tel. (32) 206 89 96 
adres strony internetowej: www.prawnicza.pl 

10% rabatu na zakup książek w księgarni przy 
Pl. Wolności 10a oraz jej filii przy ul. Francuskiej 38 

 

15. Księgarnia Edukacja Siedziba firmy: ul. Akacjowa 47/9 
Sosnowiec 

10% rabatu na cały asortyment księgarni (skup 
i sprzedaż książek, komiksów, podręczników 

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


Adres księgarni: ul. Mickiewicza 14 (w podwórzu) 
Katowice 

adres strony internetowej: 
www.edukacja.imago.com.pl 

szkolnych nowych i używanych) 

16. Akrybia Sp. z o.o. Siedziba firmy: ul. Pułaskiego 56 
Tarnów 

adres strony internetowej: www.akrybia.pl 

a) jako operator podręczniki.akrybia.pl – 4% 
rabatu do finalnej wartości zamówienia 

(łącznie nawet 16% rabatu od cen 
detalicznych), 

b) jako operator sklepu Akrybia.pl – 4% 
dodatkowego rabatu od łącznej wartości 
zamówienia (rabat ten łączy się z innymi 

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

Katowice 

adres strony internetowej: https://takczytam.pl/ 

FB https://www.facebook.com/tak.czytam 

 

5% rabatu na zakupy w księgarni 

 
POMOC PRAWNA 

 
18. Kancelaria Notarialna Michał 

Grajner i Partner 
ul. Gliwicka 15 

Katowice 
tel. (32) 253 77 93 

adres strony internetowej: 
www.notariusze.grajner.pl 

20% rabatu na wszystkie czynności notarialne 

PRAWO JAZDY 
 

19. F.U. Tomasz Stefańczyk 
„Apollo” 

ul. Sienkiewicza 74 
Katowice 

(budynek L.O.  
im. M. Kopernika) 

tel. kom. 692 787 380, 608 775 593 adres strony 
internetowej: www.oskapollo.pl 

10% rabatu na zakup podstawowego kursu prawa 
jazdy kategorii B (ww. kurs obejmuje 30 godzin 

teorii, 30 godzin jazd praktycznych, badania 
lekarskie, podręcznik „Dobry kierowca”, 

zaświadczenie o ukończeniu kursu) 

20. Ośrodek Szkolenia 
Kierowców POŁUDNIE 

ul. Gen. Jankego 160 
Katowice 

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

a) 5% rabatu na wszystkie szkolenia w 
zakresie kursów prawa jazdy kategorii A 

i B, 

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


adres strony internetowej: 
www.poludnie.prawojazdy.com.pl 

b) 5% rabatu na bilety autobusowe na 
przewozy międzynarodowe w relacji „tam” 

oraz 7,5% na bilety autobusowe na 
przewozy międzynarodowe w relacji „tam 

i z powrotem” nabywane w punkcie 
sprzedaży prowadzonym przez Południe 
TD Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fredry 

34, 
c) 5% rabatu na inne produkty nabywane 

w ww. punkcie 
21. Ośrodek Szkolenia 

Kierowców HANNA 
ul. Ułańska 5 

Katowice 
tel. (32) 445 92 90 

adres strony internetowej: www.osk.katowice.pl 

10% rabatu na szkolenie podstawowe w zakresie 
prawa jazdy kategorii B (rabat nie dotyczy badań 

lekarskich) 

 
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 

 
22. Firma CONTRATO  

Katarzyna Kostempska 
ul. Hetmańska 7 

Katowice 
tel. (32) 204 82 43, kom. 508 508 129 

adres strony internetowej: www.wesolesloneczka.pl 

miesięczne czesne za pobyt dziecka w 
Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Słoneczka” 

w Katowicach  
przy ul. Hetmańskiej 7 w wysokości 280 zł 

23. Firma MARAN 
Jolanta Wietecha 

ul. Szafirowa 14 
Katowice 

tel. 514 280 373 
adres strony internetowej: www.madzikplace.com 

a) 30% rabatu od opłaty za edukację na pierwsze 
dziecko, 

b) 100% rabatu od opłaty za edukację na drugie 
i kolejne dziecko, 

przy założeniu, że do przedszkola Madzik Place 
Kindergarden przy ul. Szafirowej 14 oraz przy 
ul. Zawiszy Czarnego 8 uczęszcza co najmniej 

dwoje dzieci 
 

24. Centrum Edukacji „Familia”  ul. Marmurowa 23 
Katowice 

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

www.przedszkole-ochojec.pl 
 
 
  

30% rabatu na opłaty czesnego i zajęcia 
dodatkowe na drugie i 50% rabatu na trzecie 

i kolejne dziecko uczęszczające do Przedszkola 
„Twórczy Maluch” w Katowicach – Ochojcu 

przy ul. Marmurowej 23 

http://www.familia.edu.pl/
http://www.przedszkole-ochojec.pl/


REKLAMA 
 

25. Haiku Studio Michał Pliszka ul. Jerzego z Dąbrowy 5a 
Człuchów 

tel. 509 088 094 
adres strony internetowej: www.haiku.com.pl  

10% rabatu na wszystkie usługi agencji 
reklamowej Haiku Studio 

 
ROZRYWKA I WYPOCZYNEK 

 
Biura podróży/usługi z zakresu pośrednictwa wizowego oraz ubezpieczenia turystycznego: 

26. Biuro Podróży i Turystyki 
„Almatur – Katowice” 

ul. 3-go Maja 7 
Katowice 

tel. (32) 259 71 49 
adres strony internetowej: www.almatur.pl 

10% rabatu na wszystkie wyjazdy zagraniczne 
i krajowe 

27. Biuro Usług Turystycznych 
i Rehabilitacyjnych „Alf” 

Zbigniew i Teresa Leśniak 

ul. Ozimska 38/2 
Opole 

tel. (77) 454 08 82 
adres strony internetowej: www.alf.com.pl 

10% rabatu na wszystkie własne imprezy 
organizowane przez Biuro 

28. BP Centrum 
Agata Dobrowolska 

ul. Rynek 12/101 
Katowice 

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

 

a) 10% rabatu na usługę pośrednictwa 
wizowego do wszystkich krajów świata, 
b) 5% rabatu na ubezpieczenie turystyczne 

na cały świat, 
c) 10 zł rabatu na zakup rocznych kart 

ubezpieczeniowych Planeta Młodych Plus 
29. Międzynarodowe Targi 

Turystyki GLOBalnie IBC 
Investments sp. z o.o.  

 

ul. Bytkowska 1B 
adres internetowy: www.globalnie.fairexpo.pl 

a) bilety wstępu dla rodzin wielodzietnych 
(w tym rodzin zastępczych oraz rodzin 

korzystających z pomocy MOPS w 
Katowicach) w cenie 20,00 zł brutto (przy 

założeniu, że jest to bilet rodzinny tj. co 
najmniej dla 3 osób), 

b) w przypadku, gdy rodzina korzystająca 
z pomocy MOPS w Katowicach jest 

dwuosobowa (rodzic + dziecko) Partner 
oferuje bilety wstępu w cenie 14,00 zł 

brutto 
Rozrywka: 

30. Śląski Ogród Zoologiczny Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 
Chorzów 

50% rabatu na wejście do ZOO od cen według 
cennika 

http://www.globalnie.fairexpo.pl/


tel. (32) 793 71 66 
adres strony internetowej: www.zoo.silesia.pl 

31. Śląskie Wesołe Miasteczko  
Sp. z o.o. 

 

Aleja Różana 2 
Chorzów 

tel. 666 031 196 
adres strony internetowej: www.wesole-

miasteczko.pl 

20% rabatu na zakup podstawowego biletu wstępu 
do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendii 

 

32. Laserhouse s.c. ul. Kamienna 9 
Katowice 

tel. (32) 229 00 21 

adres strony internetowej: 
www.laserhouse.pl  

30% rabatu na usługi: Laserowy Paintball, 
Laserowy Labirynt, Laserowa Strzelnica 

33. Dom Wakacji Rodzinnych  
„Malinowe Wzgórza” 

ul. Malinowa 22 
Górki Wielkie k. Brennej 

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

adres strony internetowej: 
www.malinowewzgorza.pl 

a) 15% rabatu na wynajem całego domu (dla 
11 – 15 osób), 

b) 20% rabatu na wynajem pokoi 3 i 4 – 
osobowych, 

c) 25% rabatu na wynajem 4 – osobowego 
apartamentu (z możliwością dostawienia 

łóżeczka dziecięcego), 
d) 30% rabatu za nocleg w namiocie 

34. Elemels Planet Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 1 
Ustroń 

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

adres strony internetowej: 
www.elemelsplanet.eu 

20% rabatu na usługi noclegowe 

35. Stowarzyszenie FAMI.LOCK ul. Podhalańska 14/6 
tel. (32) 203 09 03 

kom. 606 611 926, 602 442 707 
 

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

c) 5,00 zł zniżki dla biletu za 20,00 zł na 
spektakle teatralne w Teatrze Bez 

Sceny  
Andrzeja Dopierały w Katowicach 

przy ul. 3-go Maja 11 
36. JUMPWORLD   

Sp. z o. o. Sp. k. 
 

ul. Ryszarda Plutonowego Szkubacza 1 
Zabrze 

tel. 572 955 975 
adres strony internetowej: 

www.jumpworld.pl/katowice  

Druga godzina skakania gratis w JumpWorld  
przy ul. Pszczyńskiej 6 w Katowicach 

http://www.laserhouse.pl/
http://www.malinowewzgorza.pl/
http://www.elemelsplanet.eu/
tel:572955975
http://www.jumpworld.pl/katowice


Sale zabaw dla dzieci: 
37. Wonder World ul. Tuszyńska 139/143 lok. 15 Łódź 

ul. Chorzowska 107 Katowice 
tel. (32) 605 09 05 

adres strony internetowej: www.jupipark.pl  

3 godziny zabawy w cenie 1 godziny w Sali Zabaw 
dla Dzieci „Jupi Park” w Katowicach przy 

ul. Chorzowskiej 107 (CH Silesia) 

38. Sala Zabaw dla Dzieci 
„Nibylandia” 

ul. Pawła Kołodzieja 44 
Katowice  

tel. (32) 209 77 44 
adres strony internetowej: 

www.nibylandia.katowice.pl 

25% rabatu na zabawę dla dzieci w okresie od 
stycznia do grudnia (bez lipca  i sierpnia) oraz 50% 

w okresie od lipca do sierpnia - ww. ulga dotyczy 
dni powszednich, tj. od poniedziałku do piątku 

 
39.  Barten Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 7a 

Katowice 
tel. (32) 726 26 26 

 
adres strony internetowej: www.krainaczarow.net 

 
 

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

Zabaw Kraina Czarów w Katowicach przy 
ul. Zawiszy Czarnego 7a, 

b) lipiec, sierpień – zakup całodniowego 
biletu do Sali Zabaw Kraina Czarów 

w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 
7a, w cenie: 25,00 zł (malowanie buzi lub 

skręcanie balonów gratis), 
 

ww. oferta nie obowiązuje podczas imprez 
zorganizowanych i okolicznościowych, 
przeznaczona jest dla dzieci do lat 12. 

40. Centrum Rozrywki Guliwer 
Olena Kasian DremWin 

ul. Pszczyńska 6 
Katowice 

tel. 537 126 046 
 adres strony internetowej: www.guliwer.com.pl 

30 % rabatu na zakup biletu wstępu do 
Centrum Rozrywki Guliwer 

 
SKLEPY 

 
Sklepy spożywcze: 

41. ABC Knabel Sp. j. ul. Mościckiego 6 
Katowice 

tel. (32) 25 40 440 
ul. Zadole 24-26 

Katowice 

5% rabatu na zakupy artykułów spożywczych 
i przemysłowych płaconych gotówką, a 3% przy 

płatności kartą płatniczą (z wyłączeniem gazetek, 
towarów akcyzowych, biletów autobusowych, jak 

również ww. rabat nie łączy się z innymi 
promocjami) 

Sklepy z art. biurowymi, szkolnymi: 

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


42. Małgorzata Kasperek – Skala 
Sklep szkolno - papierniczy 

ul. Mikołowska 20  
Katowice 

tel. (32) 251 45 18 
adres strony internetowej: www.skala.katowice.pl 

a) 10% rabatu na cały asortyment sklepu, 
b) 20% rabatu na towar objęty wyprzedażą 

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

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

adres strony internetowej: www.model-mania.pl 
 

10% rabatu na cały asortyment w sklepie 
stacjonarnym przy ul. Dekerta 1/3 w Sosnowcu, 

bądź w sklepie internetowym www.model-
mania.pl oraz na Allegro jako sklep: Model-
mania.pl (ww. oferta nie łączy się  z innymi 

promocjami, ofertami i programami rabatowymi) 
44. Textile House Poland  

Sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 9 

Katowice 
tel. (32) 353 36 95 

adres strony internetowej: www.textilehouse.com.pl 

10% rabatu na zakup towarów w dwóch 
pierwszych tygodniach Nowej Kolekcji w sklepach 

z odzieżą używaną w Katowicach przy 
ul. Chorzowskiej 9, przy ul. Francuskiej 13, 

w Chorzowie przy ul. Wolności 57 oraz przy 
ul. Katowickiej 115, w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Sobieskiego 19 i w Tarnowskich Górach przy 
ul. Piłsudskiego 10 (terminy Nowej Kolekcji są 

dostępne na stronie internetowej firmy, na profilu 
Facebook oraz w sklepach Textile House) 

45.  Hippo Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 

ul. Pawia 7 lok 29 
Kielce 

tel. (50) 896 00 68 
adres strony internetowej: www.hippo-sklep.pl 

 

a) 10% na pościel dla niemowlaków, dzieci 
i młodzieży,  

b) 10% na kołdry i poduszki antyalergiczne, 
c) 12% na kołdry i poduszki z naturalnego 

puchu i pierza, 
d) 10% na pozostały asortyment sklepu,  

przy zakupie na stronach sklepu internetowego 
z pościelą http://hippo-sklep.pl, 

46. TWA RETAIL Spółka z o.o. 
Spółka Komandytowa 

ul. Rydlówka 20 
Kraków 

adres strony internetowej: www.reporteryoung.pl 
 

20% rabatu od cen pierwszych w sklepie 
stacjonarnym Young Reporter w Galerii 

Katowickiej przy ul. 3 Maja w Katowicach 
(powyższy rabat nie łączy się z innymi promocjami 

i akcjami specjalnymi) 
47. Firma AM Group Zdunek  

Sp. j. 
ul. Barona 30 

Tychy 
adres strony internetowej: www.adrianocalitri.pl 

10% rabatu na cały asortyment kolekcji Adriano Calitri 
zarówno w sklepie internetowym, jak i w sklepach 

stacjonarnych na terenie Śląska 

Sklepy RTV AGD MULTIMEDIA: 

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


48. RTV Kotłowski Sp. j.  
Dariusz Kotłowski  
i Joanna Kotłowska 

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

adres strony internetowej: www.mycenter.pl 
 

Maksymalnie do 10% rabatu na cały asortyment 
sklepu MYCENTER – RTV AGD MULTIMEDIA 
w Katowicach przy ul. Gen. Z. W. Jankego 150 

(ww. rabat nie łączy się z innymi promocjami) 
Sklepy ogrodnicze/z wyposażeniem do ogrodu: 

--- Haiku Studio Michał Pliszka 
Sklep Ogrodolandia 

ul. Jerzego z Dąbrowy 5a 
Człuchów 

tel. 602 790 589 
adres strony internetowej: www.ogrodolandia.pl  

5% rabatu na meble ogrodowe, architekturę 
i dodatki na taras w sklepie ogrodowym 

Ogrodolandia 

49. „Świat Kwiatów”  
Marcin Sikora 

ul. Sulejowska 56/58 lok. 215 
Warszawa 

tel. (22) 226 84 85 
adres strony internetowej: 

www.sklep.swiatkwiatow.pl 

5% rabatu na cały asortyment sklepu 
https://sklep.swiatkwiatow.pl/ 

Sklepy zoologiczne: 
50. Firma Handlowo – Usługowa 

Jakub Utracki 
ul. Piastów 8/11 

Katowice 
tel. 782 061 211 

link do fb: 
https://www.facebook.com/ZEBRAKatowicePiastow 

7% rabatu na cały asortyment sklepu zoologiczno 
- wędkarskiego „Zebra" w Katowicach przy 

ul. Piastów 8/11 (ww. rabat nie łączy się z innymi 
promocjami) 

Sklepy (inne): 
51. Usługi Inżynierskie  

Wojciech Charysz 
ul. Czerniawska 2a/27 

Wrocław 
adres strony internetowej: www.nappy.pl 

 

10% rabatu na asortyment sklepu internetowego 
www.nappy.pl, w tym m.in.: pieluchy wielorazowe, 
otulacze (rabat ten nie obejmuje produktów, które 

już są w cenie promocyjnej oraz nie łączy się  
z wewnętrznym programem lojalnościowym 

nappy.pl) 
52. Sewera Polska Chemia  ul. Kościuszki 326 

Katowice 
tel. (32) 606 90 00 

adres strony internetowej: 
www.sewera.pl 

5% rabatu na całość asortymentu (za wyjątkiem 
towaru objętego innymi promocjami) oraz 
bezpłatne doradztwo wykwalifikowanych 

fachowców w temacie remontu mieszkań oraz 
budowy domu 

53. Komandor Śląsk S.A. ul. Transportowców 35 
Katowice 

tel. (32) 730 33 44 
adres strony internetowej: 

www.slask.komandor.pl 

5% rabatu na szafy, garderoby, łóżka, kuchnie, 
meble na wymiar firmy Komandor 

54. Adex – Grylewicz Sp. j. ul. Towarowa 23 20% rabatu na farby wewnętrzne, elewacyjne, 

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


Tychy 
tel. (32) 326 43 12 

adres strony internetowej: 
www.adex.tychy.pl 

fasadowe - dekoracyjne 

55. TIC Katowice Market  
Sp. z o. o 

ul. Krakowska 199 
Katowice 

tel. (32) 730 41 54 
adres strony internetowej: 

www.katowice.tic.pl 

10% rabatu na całość asortymentu za wyjątkiem 
produktów z promocji (powyższy rabat dotyczy 

osób fizycznych) 

56. BIKERSHOP Sp. z o. o.  
Sp. Komandytowa 

ul. Czarnowiejska 6 
Kraków 

adres strony internetowej: www.bikershop.pl 
 

5% rabatu na cały asortyment sklepów 
BIKERSHOP (ww. rabat nie łączy się z innymi 

promocjami), 10% rabatu na usługi serwisowe we 
wszystkich sklepach stacjonarnych BIKERSHOP 

na terenie Polski Południowej 
57. N. Trade s.c. Piotr i Lech 

Niteccy 
ul. Stępińskiej 22/30 

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

adres strony internetowej: www.panmajster.pl 

5% rabatu na cały asortyment zamieszczony 
na stronie https://panmajster.pl 

 
SZKOŁY NIEPUBLICZNE/ZAJĘCIA INDYWIDUALNE/KURSY DOSZKALAJĄCE 

 
Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne/średnie, wyższe: 

58. Stowarzyszeniem Rodziców 
i Nauczycieli Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego  
 im. Wojciecha Korfantego 

ul. Francuska 80 
Katowice 

tel. (32) 255 13 59 
adres strony internetowej: www.liceum.demo.pl 

a) 10% rabatu w opłatach czesnego, 
b) 50% rabatu w opłatach czesnego dla drugiego 

dziecka oraz 
c) 100% dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka 

w Społecznej Szkole Podstawowej, Społecznym 
Gimnazjum  

i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
(rabaty dotyczą obowiązującego w danym 

momencie cennika) 
59. Zespół Katolickich Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  
im. bł. ks. Emila Szramka 

ul. Kobylińskiego 4 
Katowice 

tel. (32) 255 26 81 
adres strony internetowej: www.klo.katowice.pl 

20% rabatu na miesięczne czesne na drugie 
i kolejne dziecko uczęszczające do Zespołu 
Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1  

im. bł. ks. Emila Szramka 
60. Szkoła Wyższa  

im. Bogdana Jańskiego 
siedziba główna: ul. Chełmska 21a 

Warszawa 
 

a) 30 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 
pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 
troje dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 

http://www.bikershop.pl/


Wydział zamiejscowy:  
ul. M. Curie – Skłodowskiej 40 

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

adres strony internetowej: www.zabrze.janski.edu.pl 

naukę na studiach I stopnia, 
b) 40 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 
pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

czworo dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 
naukę na studiach I stopnia 

c) 50 % zniżki w opłacie czesnego dla studentów 
pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

pięcioro dzieci w wieku do 26 lat, którzy podejmują 
naukę na studiach I stopnia dla osób uprawnionych 

d) 30% zniżki w opłacie czesnego dla studentów 
pochodzących z rodzin mających na utrzymaniu 

troje i więcej dzieci w wieku do 26 lat, którzy 
podejmują naukę na studiach podyplomowych + 

zwolnienie z opłaty wpisowego 
Szkoły językowe: 

61. Filia Szkoły Językowej „Mała 
Lingua & Lingua Teens 

Space” oraz Szkoły 
Matematyki „Na piątkę 

z plusem” 

www.malalingua.com.pl 
 
 

a) 20% rabat na każdy semestr kursu 
językowego lub/i na każdy miesiąc nauki 

matematyki lub innego przedmiotu 
w Szkole Matematyki dla pierwszego 

dziecka, 
b) 5 % rabatu dla każdego następnego 

dziecka w rodzinie 
Szkoły pływania: 

62. Firma „AQUA”  
Ewelina Kromalicka 

ul. Sokolska 23 
Katowice 

(w Gimnazjum Nr 3) 
tel. kom. 798 238 736 

adres strony internetowej: 
www.facebook.com/BasenAqua 

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

c) 20% rabatu na jogę 
 

63. 
 
 
 

 

Szkółka Pływacka „WODNIK”  
Piotr Kromalicki 

ul. Sokolska 23 
Katowice 

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

internetowej: www.szkolka.plywacka.republika.pl 

25% rabatu na naukę pływania dzieci 

Szkoły tańca: 
64. NOVA s.c Anna Marycz   

Andrzej Woźniak 
ul. Mroźna 43 

Katowice 
tel. (32) 258 88 33 (ul. Chorzowska 11), (32) 781 07 

20% rabatu na zakup karnetu na 4 spotkaniowy 
kurs tańca w szkołach tańca NOVA przy 

ul. Chorzowskiej 11 oraz Al. Korfantego 4 (ww. 

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


05 (al. Korfantego 4)  
 adres strony internetowej: www.szkolatanca.pl 

 

rabat przysługuje wyłącznie właścicielowi karty, 
w związku  z powyższym w przypadku kursów dla 
par, w których tylko jedna ze stron posiada kartę, 

zniżka przysługuje wyłącznie tej osobie)  
Zajęcia indywidualne oraz kursy doszkalające  

65. EKD Edukacja Ewa 
Kowalska-Daczkowska 

ul. Sobieskiego 21/4-5 
Katowice 

tel. 508 080 836 
 adres strony internetowej: www.ekdedukacja.pl  

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

z matematyki i przedmiotów pokrewnych (np. 
logika, statystyka) 

66. Zaprogramowani.com 
Olga Konaszczuk 

os. Bermudy 41 
Wawrów 

tel. 608 028 852 
adres strony internetowej: 

www.zaprogramowani.com  

5 % rabatu na warsztaty programowania dla dzieci 
i młodzieży prowadzone w Katowicach przy 

ul. Techników 9 

 
URODA I ZDROWIE 

 
Gabinety kosmetyczne: 

67. Firma P.U.H. „MariRoza” 
Mariola Kalis 

ul. Zamkowa 11 
Katowice 

tel. (32) 255 66 17 
 

ul. Wojciecha 5 
Katowice 

tel. 535 246 440 

a) 20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 
fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni 

i stóp) damsko – męski przy ul. Zamkowej 11 
oraz na zakup profesjonalnych kosmetyków 

do pielęgnacji włosów i ciała 
b) 10% rabatu na zakup kosmetyków 

specjalistycznych (dot. problemów stóp) oraz 
na wszystkie usługi kosmetyczne świadczone 

przez Gabinet kosmetyczny „MariRoza” 
przy ul. Wojciecha 5 

68. Firma P.U.H. „MariRoza” 
Róża Wdowiak 

ul. Karliczka 9 
Katowice 

tel. kom. 517 748 488 

20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 
fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 
damsko – męski przy ul. Karliczka 9 oraz na zakup 

profesjonalnych kosmetyków  do pielęgnacji 
włosów i ciała 

69. P & P INTERNET GROUP s.c. ul. Jaracza 7 
Częstochowa 

adres w Katowicach: 
CH Silesia City Center 
ul. Chorzowska 107 

15% rabatu na zabiegi kosmetyczne na twarz 
(z wyłączeniem dermatologii i makijażu 

permanentnego oraz aktualnych promocji) 
w salonie w CH Silesia City Center przy 

ul. Chorzowskiej 107  

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


tel. 796 366 366 
adres strony internetowej: www.naszstomatolog.eu 

(lok. 101 i 102) 
 

70. FHU Kopalnia Urody ul. H. Sienkiewicza 45 
Katowice 

tel. 733 999 590 
adres strony internetowej: 

www.kopalniaurody.pl 

15% rabatu na wszystkie usługi kosmetyczne 
i podologię 

71. Gabinet kosmetyczny  
MEA STYLE 

ul. Panewnicka 99 
Katowice 

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

adres strony internetowej: 
www.meastyle.pl 

a) 15% zniżki na zabiegi związane z pielęgnacją 
dłoni i stóp, 

b) 10% zniżki na zabiegi związane z pielęgnacją 
twarzy 

 

--- Fundacja Metamorfoza ul. Kanałowa 32B 
Katowice 

tel. kom. 799 071 648 
adres strony internetowej: 
www.strefakobiety.com.pl 

a) 20% rabatu na usługi kosmetyczne, 
b) 20% rabatu na masaż 

w Strefie Kobiety w Katowicach przy 
ul. Fliegera 3/3 (ww. rabaty nie łączą się 

z innymi obowiązującymi promocjami 
w salonie) 

72. Akademia Piękna Jan Nowak ul. Józefowska 100 
Katowice 

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

adres strony internetowej: 
www.akademiapiekna.pl 

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

promocjami) 

Zakłady fryzjerskie: 
73. Salon Fryzjerski „Prestiż”   

Barbara Orczyk 
ul. 3 Maja 40 

Katowice 
tel. (32) 253 87 31 

adres strony internetowej: 
www.wlosydlaciebie.katowice.pl 

10% rabatu na strzyżenie damskie i męskie oraz 
10% rabatu na pozostałe usługi, w tym m.in. 

balejage, koloryzację, pasemka 

74. Firma Profinanse  
Magdalena Suska 

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

adres strony internetowej: www.haircoccon.pl 

30% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie 
w salonie HAIRCOCCON  

w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 13 
75. Firma KABE s.c. ul. Górnika 1/6  

Katowice 
tel. (32) 726 52 64 

adres strony internetowej: www.luckylook-

20% rabatu na wszystkie usługi fryzjerskie 
w salonie „Luckylook” przy ul. Dębowej 10 



katowice.pl 
--- Firma P.U.H. „MariRoza”  

Mariola Kalis 
ul. Zamkowa 11 

Katowice 
tel. (32) 255 66 17 

20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 
fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski przy ul. Zamkowej 11 oraz na 
zakup profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji 

włosów i ciała 
--- Firma P.U.H. „MariRoza”  

Róża Wdowiak 
ul. Karliczka 9 

Katowice 
tel. kom. 517 748 488 

20% rabatu na usługi świadczone przez Salon 
fryzjersko – kosmetyczny (kosmetyka dłoni i stóp) 

damsko – męski  przy ul. Karliczka 9 oraz na 
zakup profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji 

włosów i ciała 
76. FHU SOWEX ul. B. Krzywoustego 8/6 

Bytom (siedziba) 
tel. 32 2891728 

adres strony internetowej: 
www.fryzjer1.pl  

20% rabatu na wszelkie strzyżenia, 
10% rabatu na pozostałe usługi w salonach 

fryzjersko-kosmetycznych należących do firmy 

Gabinety ortodontyczne: 
77. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Peri-Ort” 
spółka partnerska Stanisław 
Musiał, Magdalena Kubika - 

Musiał 

ul. Warszawska 26 
Katowice 

tel. (32) 255 40 40 
adres strony internetowej: www.periort.pl 

20% rabatu dla osób do ukończenia 18 lub 24 roku 
życia pod warunkiem kontynuowania nauki na 

następujące usługi: wykonywanie dokumentacji 
ortodontycznej; stałe, standardowe aparaty 

ortodontyczne oraz wizyty kontrolne związane 
z ww. aparatem; leczenie 

podtrzymujące/retencyjne; aparaty: do 
„wyjmowania” (jednoszczękowe), dwuszczękowe, 

stałe czynnościowe; terapię – ekstrakcyjną seryjną; 
wizyty kontrolne u pacjentów wymagających 
obserwacji i nadzoru ortodontycznego; RPE 

 
78. Centrum Stomatologii 

Estetycznej „Rewadent”  
W. Wypych 

ul. Karliczka 31 
Katowice 

tel. (32) 205 50 69 
adres strony internetowej: www.rewadent.pl 

10% rabatu na endodoncję i ortodoncję 
w Gabinetach Stomatologii przy ul. Karliczka 

31 i przy ul. Karłowicza 11a 

Gabinety psychologiczne i terapeutyczne: 
79. Zespół Szkoleniowo – 

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

Katowice 
tel. (32) 784 965 633 

adres strony internetowej: www.ego.katowice.pl 

a) 25% rabatu na cykl 10 spotkań organizacyjnych 
w ramach „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, 
tj. cena 1 cyklu spotkań wynosić będzie 450,00 zł, 

istnieje także możliwość zakupu pojedynczych 

http://www.fryzjer1.pl/


spotkań  w cenie 45,00 zł za każde spotkanie,  
b) 30% rabatu na terapię indywidualną dziecka, 

c) 15% rabatu na terapię małżeństw i par 
80. Gabinet Socjoterapii  

Kancelaria Mediacyjna 
ul. ks bpa Stanisława Adamskiego 11 

Katowice 
tel. kom. 784 805 655 

50% rabatu na zajęcia socjoterapeutyczne 
(warsztaty rodzinne)  

oraz porady mediacyjne 
81. Gabinet Psychologiczno-

Terapeutyczny 
Jarosław Stachowicz 

ul. Żurawia 43/11 
Katowice 

tel. kom. 601 753 724 
adres strony internetowej: www.terapia-

psycholog.eu 

a) 10% rabatu dla pierwszej osoby w rodzinie, 
b) 15% rabatu dla drugiej osoby w rodzinie, 
c) 20% rabatu dla trzeciej i kolejnych osób 

w rodzinie na usługi psychologiczno-
terapeutyczne w Gabinecie przy ul. Rymera 

5/5 w Katowicach 
Gabinety stomatologiczne: 

82. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej POLIDENS 

ul. Teatralna 10 
Katowice 

tel. (32) 259 88 25 

50% rabatu na usługi stomatologiczne dla dzieci 

83. Praktyka Stomatologiczna 
Maria Baronowska - 

Ślusarczyk 

ul. Raciborska 31c/7 
Katowice 

tel. (32) 251 70 92, kom. 602 322 099 

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

ww. usługi świadczone będą w Przychodni 
przy KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Kłodnickiej 59 
 

*w indywidualnych przypadkach 
(za wcześniejszym kontaktem telefonicznym) 
istnieje możliwość dowozu do ww. Przychodni 

--- Osiedlowe Centrum 
Stomatologii „Rewadent” 

W. Wypycha 
 

ul. Karliczka 31 
Katowice 

tel. (32) 205 50 69 
adres strony internetowej: www.rewadent.pl 

10% rabatu na: profilaktykę stomatologiczną, 
chirurgię, stomatologię zachowawczą,  

w Gabinetach Stomatologii przy ul. Karliczka 31 
 i przy ul. Karłowicza 11a 

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

adres w Katowicach: 
CH Silesia City Center 
ul. Chorzowska 107 

tel. 796 366 366 
adres strony internetowej: www.naszstomatolog.eu 

15% rabatu na usługi stomatologiczne 
(z wyłączeniem ortodoncji, protetyki, 

implantologii oraz aktualnych promocji) 
w salonie  w CH Silesia City Center  

przy ul. Chorzowskiej 107 (lok. 101 i 102) 
 

84. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum 

ul. Sandomierska 4/2 
Katowice 

a) bezpłatne przeglądy stomatologiczne, 
b) 40% rabatu na stomatologię zachowawczą 



Medyczno – Stomatologiczne 
POLIMED 2 

tel. 690 603 772 
adres strony internetowej: www.polimed2.pl 

 

dla dzieci, 
c) 20% rabatu na stomatologię zachowawczą 

dla dorosłych 
85. Gabinet Stomatologiczny  

SMART-DENT 
ul. Armii Krajowej 300 

Katowice 
tel. 698 332 335 

adres strony internetowej: www.smart-dent.pl 

a) 15% rabatu na wypełnienia 
światłoutwardzalne, 

b) 20% rabatu na protezy akrylowe i 
szkieletowe oraz na usunięcie zęba 

86. NZOZ Babydent 
specjalistyczny gabinet 
stomatologii dziecięcej,  

 

siedziba: ul. Zachodniej 5/1a 
Kraków 

 
miejsce realizacji: ul. A. Mickiewicza 27 

Czeladź 
tel. kom. 791 731 120 

adres strony internetowej: http://babydent.czeladz.pl/ 

15% rabatu na chirurgię, stomatologię 
i stomatologię zachowawczą w Punkcie przy 

ul. A. Mickiewicza 27 w Czeladzi 

87. Ortomed Clinic   
Halina Opalińska 

ul. Bolesława Chrobrego 29 
Katowice 

tel. kom. 884 604 884 
adres strony internetowej: www.ortomedclinic.pl 

 

15% rabatu dla całej rodziny na leczenie 
zachowawcze z endodoncją (leczeniem 

kanałowym) i ortodoncją (powyższy rabat nie 
obejmuje: świadczenia usług w zakresie higieny 

i profilaktyki, chirurgii stomatologicznej, protetyki, 
implantologii, periodontologii 

oraz rentgenodiagnostyki) 
Zakłady optyczne: 

88. Zakład Optyczny  
Gabriela Kaźmierska 

ul. Olszynowa 7 
Katowice 

tel. (32) 202 08 17 
adres strony internetowej: www.optyk-gabriela.pl 

20% rabatu na szkła okularowe, oprawy 
okularowe, akcesoria optyczne w salonach 

optycznych przy ul. Gen. Jankego 94 oraz przy 
ul. Ziołowej 68 

89. Zakład Optyczny 
Janaczek Katarzyna 

ul. 1-go Maja 96 
Katowice 

tel. kom. 609 652 634 
adres strony internetowej: www.kjoptyk.yoyo.pl 

a) 15% rabatu na okulary korekcyjne, 
b) 10% rabatu na okulary słoneczne 

90. Zakład Optyczny  
Małgorzata Hołoniewska 

 
 

ul. Plebiscytowa 30 
Katowice 

tel. kom. 604 472 208 
www.optyk-katowice.com.pl 

a) 20% rabatu na okulary w cenie od 75,00 do 
150,00 zł, 

b) 15% rabatu na okulary w cenie od 150,00 zł 
wzwyż 

91. „OPTIMED” s.c. Arkadiusz 
Jastrzębski, Monika Sikora-

Wita 

ul. Armii Krajowej 65 
Katowice 

tel. (32) 202 75 51 
adres strony internetowej: 

15% rabatu na szkła okularowe oraz oprawy 
korekcyjne 

http://babydent.czeladz.pl/


www.optimed.katowice.pl 
92. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej IRISMED  
Katarzyna Jarosz 

ul. Uniczowska 11 
Katowice 

tel. (32) 202 52 50 
adres strony internetowej: www.irismed.pl 

a) 25% rabatu na wszystkie oprawy 
korekcyjne (przy zakupie pełnej pary 

okularów); 
b) 35% rabatu na wybrane modele okularów 

przeciwsłonecznych; 
c) 10% rabatu na soczewki kontaktowe oraz 

środki do pielęgnacji soczewek 
kontaktowych; 

d) 20% rabatu na magazynowe, bezbarwne, 
jednoogniskowe oraz dwuogniskowe szkła 
korekcyjne z antyrefleksem (przy zakupie 

pełnej pary okularów); 
e) 25% rabatu na wszystkie akcesoria 

optyczne; 
 (ww. rabaty nie łączą się z innymi obowiązującymi 

promocjami w salonie) 
93. Zakład Optyczno-

Okulistyczny „OKULAR” 
Zbigniew Bieniek 

ul. Markiefki 66 
Katowice 

tel. (32) 303 06 98 
adres strony internetowej: www.okular-katowice.pl 

15% rabatu na szkła okularowe, oprawy 
korekcyjne oraz okulary słoneczne w salonach przy 

ul. Markiefki 66 oraz Al. Korfantego 62 w 
Katowicach 

94. NASZE OKULARY ul. Powstańców Warszawskich 64a/1 
Bytom 

Filia Katowice 
ul. 1 Maja 25 

tel. kom. 782 611 661 
adres strony internetowej: www.naszeokulary.pl 

a) 30% rabatu na wszystkie oprawy 
okularowe (przy zakupie kompletnej 

pary okularów), 
b) 20% zniżki na magazynowe, bezbarwne, 

jednoogniskowe szkła korekcyjne 
z antyrefleksem (przy zakupie 

kompletnej pary okularów), 
c) 25% rabatu na akcesoria optyczne, 

okularowe, 
d) do 50% rabatu na wybrane modele 

okularów przeciwskłonecznych 
w salonach: w Bytomiu przy 

ul. Powstańców Warszawskich 64a/1 oraz 
w Katowicach przy ul. 1 Maja 25 

 
95. Blue Eyes Studio Optyczne 

Adrian Stachoń 
ul. Rolna 59c 

Katowice 
30% rabatu na oprawki okularowe 



tel. (32) 252 42 83, kom. 502 392 076 
Pozostałe usługi lecznicze: 

96. ZBM Zdrowie Maria 
Sadowska-Wieczorek, 

Bartosz Wieczorek Sp. j. 

ul. Powstańców Warszawskich 64B/1 
Bytom 

tel. (32) 745 42 37 
adres strony internetowej: www.zbmzdrowie.pl 

20% rabatu na wszystkie usługi świadczone przez 
ZBM Zdrowie 

97. Centrum Medyczne 
SYNEXUS 

ul. Gwiaździsta 66 
Wrocław 

tel. 22 203 03 00 
 

adres strony internetowej: 
https://www.przychodniasynexus.pl 

bezpłatne pakiety badań i/lub konsultacji dla 
uczestników ww. programu spełniających kryteria 

dotyczące poszczególnych pakietów (informacja 
o bezpłatnych pakietach i/lub konsultacjach 

aktualizowana będzie na bieżąco) wykonywanych 
w CM SYNEXUS przy ul. Konckiego 1 

 
USŁUGI 

 
Usługi transportowe: 

98. Stowarzyszenie Kierowców 
„Echo-Taxi” 

ul. Chorzowska 73a 
Katowice 

tel. (32) 201 42 00 
adres strony internetowej: www.echotaxi.pl 

10% rabatu na usługi transportowe 

99. Firma Trans-Glob ul. Kocura 14/12 
Katowice 

Tel. 511 227 770 
adres strony internetowej: www.trans-glob-

przeprowadzki.pl 

20% rabatu na usługi dotyczące przeprowadzek 

Usługi weterynaryjne: 
100. Fundacja For Animals ul. 11 listopada 4 

Katowice 
tel. 668 400 510 

adres strony internetowej: www.foranimals.org.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: 

wściekliznę 
Usługi pozostałe: 

101. ZOOM PROJEKT 
Piotr Zowada 

ul. W. Wajdy 5/15 
Katowice 

tel. 501 544 470 
adres strony internetowej: www.zoomprojekt.com.pl 

a) 10% rabatu na usługi architektoniczne (bez 
projektów branżowych) w tym min. projektowanie 

wnętrz, przebudowy, doradztwo, 
b) 5% rabatu na usługi projektowe wielobranżowe 

(z projektami instalacji) w tym min. projekty 



indywidualne domów. 
Rabat dotyczy projektów związanych z potrzebami 

mieszkaniowymi uprawnionej rodziny - bez 
adaptacji projektów gotowych (z katalogu) 

 
102. Wycinanie Drzew ul. Kolejowa 58 

Katowice 
tel. 513 556 530 

adres strony internetowej: 
www.wycinaniedrzew.com.pl  

20% rabatu na wszystkie usługi związane 
z działalnością gospodarczą firmy 

103. MTJ ESTATE  
Magdalena Jankowska 

ul. Gen. Zajączka 2 
Katowice 

adres strony internetowej: www.mtjestate.pl   

20% rabatu na usługę pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami 

Usługi fotograficzne: 
104. Arteffect Adam Miozga ul. Warzywna 31 

Katowice 
tel. kom. 694 180 322 

adres strony internetowej: www.arteffect.pl 

a) 20% rabatu na usługi fotografii rodzinnej 
(zdjęcia ślubne, chrzty, komunie, sesje rodzinne, 

dziecięce itp.), b) 15% rabatu na pozostałe usługi 
fotograficzne 

105. Zakład fotograficzny FOTO-
MAG 

ul. Pocztowa 12-14 
Katowice 

tel. (32) 253 73 68, kom. 604 052 099 

10% rabatu na usługi fotograficzne 

106. Rekinex Grzegorz Tarłowski ul. Gen. Jankego 167 
Katowice 

tel. (32) 757 98 98 
adres strony internetowej: www.rekinex.com 

 

a) 50% rabatu na wykonanie zdjęć do 
dokumentów (dowodowych, 

paszportowych, legitymacyjnych, 
dyplomowych, praw jazdy itp.), 

b) 20% rabatu na usługi fotograficzne 
w atelier (śluby, komunie, roczki itp.), 

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

107. A Perfect Image Studio ul. Wirecka 103B 
Ruda Śląska 

tel. 668 748 552, 662 808 600 
adres strony internetowej: www.aperfectimage.pl 

30% rabatu na dowolną sesję fotograficzną 
studyjną lub plenerową oraz w przypadku 

fotografii okolicznościowej w miejscu wskazanym 
przez klienta 

108. Zakład fotograficzny  
Foto Express z siedzibą 

w Warszawie  
ul. Mielczarskiego 8/58 

Punkt w Katowicach  
ul. Rynek 1 (wejście od 3 Maja) 

tel. 888 551 271 
adres strony internetowej: www.fotograf-katowice-

rynek.pl  

10% zniżki na wszystkie zdjęcia do oficjalnych 
dokumentów (tj. zdjęcie do paszportu, zdjęcie do 
dowodu osobistego, zdjęcie do prawa jazdy oraz 
zdjęcie do legitymacji szkolnej) w punkcie przy 

ulicy Rynek 1 w Katowicach 

http://www.mtjestate.pl/
http://www.fotograf-katowice-rynek.pl/
http://www.fotograf-katowice-rynek.pl/


Usługi złotniczo– grawerskie: 
109. Pracownia Złotniczo – 

Grawerska  J&M Kurczok s.c. 
ul. Młyńska 5 

Katowice 
tel. (32) 253 78 33 

adres strony internetowej: www.kurczok.pl 

10% rabatu na zakupy w sklepie przy ul. Młyńskiej 
5 

Pralnie: 
110. Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe 
ul. Zabłockiego 3 

Katowice 
adres strony internetowej: --- 

10% rabatu na usługi pralnicze w Ekopralni 
 w Katowicach przy ul. 1 Maja 23 

 


