
I. WYKAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU 
 

 

Lp. 

Nazwa instytucji, 

przedsiębiorstwa 
Adres i godziny funkcjonowania Informacja o zwolnieniach i rabatach 

 

1 

Miejska Biblioteka 

Publiczna  

im. prof. Władysława 

Studenckiego 

Plac Jana III Sobieskiego 3 

41-902 Bytom 

 

www.biblioteka.bytom.pl 

 

poniedziałek - piątek 8.00-19.00 

sobota 8.00-15.00 

Zwolnienie z opłaty ewidencyjnej obowiązującej  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. 

2 

Profesjonalny Salon 

Optyczny Nasze 

Okulary 

ul. Powstańców Warszawskich 

64a/1, 41-902 Bytom 

 

www.naszeokulary.pl 

 

poniedziałek - piątek 8.00-20.00 

sobota nieczynne 

Zniżki w wysokości 

 30 % na wszystkie oprawy okularowe, 

 50 % na wybrane modele okularów 

przeciwsłonecznych, 

 10 % na soczewki kontaktowe oraz środki 

do pielęgnacji soczewek kontaktowych, 

 20 % na magazynowe jednoogniskowe bezbarwne 

szkła korekcyjne z antyrefleksem, 

 25 % na wszystkie akcesoria optyczne. 

3 
Bytomskie Centrum 

Kultury 

Plac Karin Stanek 1 

41-902 Bytom 

 

www.becek.pl 

Zniżka w wysokości 20 % na wydarzenia, których BCK 

jest bezpośrednim organizatorem: 

 

 seanse odbywające się w Sali Ki-Nowej (zniżka nie 

obowiązuje na seanse premierowe                              

i poniedziałkowe seanse w ramach Klubu 

Filmowego, gdzie dystrybutor filmu zastrzega 

minimalną cenę biletu),  

 

 spektakle w ramach: 

 Międzynarodowego Festiwalu Teatromania, 

 HartOFFania Teatrem, 

 Sceny Familijnej, 

 

 koncerty w ramach: 

 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej 

Kwiaty na kamieniach, 

 koncerty w ramach Jesieni Literackiej, 

 koncerty, których bezpośrednim organizatorem  

jest Bytomskie Centrum Kultury, 

 

 wydarzenia w ramach Festiwalu Dziwnie Fajne. 

 

Zniżka nie będzie obowiązywała na wydarzenia 

organizowane przez zewnętrzne podmioty  

z Bytomskim Centrum Kultury i imprezy zlecone. 

http://www.naszeokulary.pl/
http://www.becek.pl/


 

4 

FHU BC CENTRUM 

Elżbieta Synowiec 

ul. Imieli 14 

41-600 Świętochłowice 

 

Ulgi w wysokości: 

 10 % zniżki na wycieczki dla Seniorów 

organizowane przez firmę,  

 10 % zniżki na usługi firmy w zakresie prywatnej 

opieki w domu nad osobami starszymi, przewlekle 

chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi. 

 

5 

ZAKŁAD 

FOTOGRAFICZNY 

Halina Lubojańska 

Foto Halina 

ul. Tetmajera 1 

41-933 Bytom 

Zniżka w wysokości 10 % na wykonanie zdjęć:  

 do dowodu osobistego, 

 legitymacyjnych, 

 paszportowych. 

 

6 

KS Czarni  

Sucha Góra 

ul. Niepodległości 17 

41-935 Bytom 

Bezpłatne wejścia na zawody sportowe  

(tj. mecze KS Czarni Sucha Góra 

na terenie własnego obiektu). 

 

7 

ARKA VITAE S.A. 

 

Ośrodek Magnolia –  

Sanatorium Ustroń 

ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń 

www.hotel-magnolia.pl 

 

oraz 

 

Ośrodek Tulipan –  

Sanatorium Ustroń  

ul. Szpitalna 21, 43-450 Ustroń 

www.hotel-tulipan.pl 

Rabat w wysokości: 

 10 % na pobyty sanatoryjne klasyczne w Ośrodku 

Magnolia – Sanatorium Ustroń oraz w Ośrodku 

Tulipan – Sanatorium Ustroń, 

 

 10 % na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami Ojca 

Grzegorza Sroki w Ośrodku Magnolia                             

– Sanatorium Ustroń oraz w Ośrodku Tulipan                       

– Sanatorium Ustroń. 

 

8 
Muzeum Górnośląskie 

pl. Jana III Sobieskiego 2 

41-902 Bytom 

 

www.muzeum.bytom.pl 

 

wystawy czynne codziennie  

oprócz poniedziałków:  

wtorki, czwartki i piątki 9.00 - 15.00 

środy 10.00 - 18.00 

soboty 11.00 - 16.00 

niedziele i święta 11.00 - 15.00 

Ceny biletów ulgowych: 

 

 8,00 zł za bilet wstępu na wystawy eksponowane w 

gmachu głównym muzeum przy pl. Jana III 

Sobieskiego 2, 

 

 5,00 zł za bilet wstępu na wystawy w gmachu przy  

ul. Wojciecha Korfantego 34, 

 

 10,00 zł za bilet wspólny na ekspozycje  

w obu budynkach (pl. Jana III Sobieskiego 2  

i ul. W. Korfantego 34). 

 

9 

NZOZ Grupowa 

Praktyka Lekarza 

Rodzinnego s.c. 

ul. Stolarzowicka 39 

41-923 Bytom 

 

www.gplr.pl 

 

poradnia czynna  

od poniedziałku do piątku  

7.00 - 18.00 

Rabat w wysokości 5 % na wszystkie odpłatne  

badania laboratoryjne. 

http://www.hotel-magnolia.pl/
http://www.muzeum.bytom.pl/
http://www.gplr.pl/


 
 

ul. Stolarzowicka 106 

41-923 Bytom 

 

www.gplr.pl 

 

poradnia czynna  

od poniedziałku do piątku  

7.00 - 18.00 

Rabat w wysokości 5 % na wszystkie odpłatne  

badania laboratoryjne. 

 

10 
NZOZ BiF-Med s.c. 

ul. Podgórna 4 

41-902 Bytom 

 

bif-med.pl 

 

poradnia czynna  

od poniedziałku do piątku  

8.00 - 18.00 

Rabat w wysokości 10 % na wszystkie masaże  

w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi. 

ul. Żeromskiego 18 

41-902 Bytom 

 

bif-med.pl 

 

poradnia czynna  

od poniedziałku do piątku  

8.00 - 18.00 

Rabat w wysokości 5 % na wszystkie odpłatne  

badania laboratoryjne. 

 

11 

„REMONTEX” 

Spółka Jawna 

Danuta i Bożydar 

Dutkiewicz  

ul. Zabrzańska 78  

41-907 Bytom 

tel./fax: (32) 280 83 72, 

 (32) 286 12 49,  (32) 386 82 24 

 

www.remontex.com.pl 

 

poniedziałek - piątek 8.30-17.00  

sobota 9.00-13.00 

Rabat w wysokości 5 % na cały asortyment - taborety, 

półki drewniane, karnisze, drzwi harmonijkowe,  

części do mebli: uchwyty, zamki, zawiasy, prowadnice, 

kółka, filce, nóżki i wiele innych                      (z 

wyłączeniem usług). 

 

12 

ML-TRANS Marcin 

Lachowski 

Kawiarnia „Pod Różą”  

Plac Tadeusza Kościuszki 1 

41-902 Bytom 

(w CH Agora) 

 

poniedziałek – sobota 9.00 - 21.00 

niedziela 10.00 - 20.00 

Rabat w wysokości: 

 

 50 % na kawy wszelkiego rodzaju, 

 

 20 % na ciasta, muffiny, galaretki i panna cotty, 

 

 20 % na lody i napoje zimne. 

 

13 

FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

Marcin Biskupek 

ul. Hlonda 50/18 

41-933 Bytom 

tel. 500 300 378 

 

www.art-reh.eu 

 

codziennie 8.00 - 16.00 

Rabat w wysokości 15 % na wynajem łóżek 

rehabilitacyjnych i transport. 

http://www.gplr.pl/
http://bif-med.pl/
http://bif-med.pl/
http://www.remontex.com.pl/
http://www.art-reh.eu/


 

14 

ActivSenior 

Bartłomiej Murkowski 

Ośrodek Wypoczynkowy  

„Trzy Korony” 

ul. Towarzystwa Przyjaciół  

Dzieci 13 

84-104 Jastrzębia Góra 

 
tel. 733 959 596 

www.trzykorony-jastrzebia.pl 

Rabat w wysokości 5 % na turnusy PAKIET SENIOR 

 

Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie 

internetowej. 

15 

Młodzieżowy  

Dom Kultury Nr 2 

 w Bytomiu 

ul. Ks. J. Popiełuszki 9 

41-906 Bytom 

 

mdk2.bytom.pl 

Bezpłatny udział w Międzynarodowym Festiwalu 

Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Bytomiu  

(imprezie modelarskiej, podczas której placówka może 

zwolnić z opłat startowych startujących w niej  

Seniorów z Bytomia). 

 

Ponadto, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bytomiu 

zaprasza Seniorów do udziału w charakterze widza  

w organizowanych przez placówkę imprezach, 

koncertach, popisach muzycznych  

 (opłaty na te wydarzenia nie są pobierane). 

1

7 

16 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo – Handlowe 

Zbigniew Tucholski 

Restauracja  

„Pod Ratuszem” 

Restauracja „Pod Ratuszem” 

ul. Parkowa 2 

41-902 Bytom 

 

pod-ratuszem.com.pl 

 

poniedziałek 7.00 – 17.00 

wtorek - piątek 7.00 – 16.00 

Rabat w wysokości 10 % na wszystkie dania  

i napoje dostępne w stałej oraz sezonowej karcie 

menu. 

 

Na codzienny firmowy zestaw dnia  

(zupa, II danie, napój)  

obowiązuje cena obniżona do 14,00 zł. 

 

17 

GOLDENLINGUA 

 

SZKOŁA JĘZYKÓW 

OBCYCH 

 

Magdalena Wiącek 

ul. Gliwicka 23/2 

41-902 Bytom 

www.goldenlingua.pl 

 

tel.: 604 948 277, (32) 724 57 75 

 

poniedziałek 10.00 – 14.00 

wtorek 16.00 – 19.00 

środa 16.00 – 18.00 

czwartek 15.00 – 19.00 

Rabaty w wysokości: 

 10,00 zł na zajęcia indywidualne oraz w duecie  

lub trio, 

 100,00 zł na kurs językowy w grupie SENIOR  

(zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 min.), 

 200,00 zł na kurs językowy w grupie SENIOR  

(zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min.). 

 

18 

Uzdrowisko  

Kraków Swoszowice  

Sp. z o. o. 

ul. Kąpielowa 70 

30-698 Kraków 

www.uzdrowisko.krakow.pl 

 

Biuro Informacji i Rezerwacji 

Centrala: (12) 254 78 11  

czynne w godz. 6.00 - 22.00,  
rezerwacja@uzdrowisko.krakow.pl 

Zniżka 10 % na pobyty w Uzdrowisku  

(przy czym rabaty/promocje nie łączą się – oferta 

dotycząca Bytomskiej Karty Seniora nie łączy się  

z innymi rabatami/promocjami; klient wybiera ofertę 

korzystniejszą dla siebie). 

 

19 

R.B. „ROWEREK” 

ROMAN BADURA 

ul. Witczaka 12 

41-902 Bytom 

 

poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00 

sobota 9.00 - 15.00 

 

tel./fax (32) 282 35 25 

Rabat w specjalistycznym sklepie i serwisie 

rowerowym: 

 5 % na zakupy, 

 20 % na usługi. 

http://www.trzykorony-jastrzebia.pl/
http://mdk2.bytom.pl/
http://pod-ratuszem.com.pl/
http://www.goldenlingua.pl/
http://www.uzdrowisko.krakow.pl/
mailto:rezerwacja@uzdrowisko.krakow.pl


 

20 

NZOZ Centralne 

Laboratorium  

Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 84 

41-902 Bytom 

www.laboratoriumbytom.pl 

 

poniedziałek – piątek 7.00 - 16.00 

 

tel. (32) 281 16 17 

Rabat w wysokości 5 % na odpłatne badania 

laboratoryjne realizowane w siedzibie  

NZOZ Centralne Laboratorium Sp. z o.o.  

przy ul. Piłsudskiego 84, 41-902 Bytom. 

 

21 

RENOMMÉ  

MACIEJ GICZ 

 

Plac Tadeusza Kościuszki 1  

41-902 Bytom 

w Centrum Handlowym AGORA 

 

 

 

 

 

Rabat w wysokości 20 % na wszystkie usługi  

w Salonie Fryzjerskim RENOMMÉ  

(CH Agora, poziom -1). 

 

 

 

Salon Fryzjerski RENOMMÉ  

renomme.bytom.pl 

poniedziałek – sobota 9.00 – 21.00 

niedziela 10.00 – 20.00 

tel. (32) 396 25 96 

 

Kwiaciarna „Bukieciarnia 

RENOMMÉ” 

www.bukieciarnia.bytom.pl 

poniedziałek – sobota 9.00 – 21.00 

niedziela 10.00 – 20.00 

tel. (32) 396 25 97 

 

Rabat w wysokości 20 % na cały asortyment  

w Kwiaciarni „Bukieciarnia RENOMMÉ”                       

(CH Agora, poziom -1). 

 

 

 

 

Myjnia samochodowa  

- informacje udzielane są 

telefonicznie pod numerem  

tel. (32) 396 25 16  

w godzinach 8.30 - 18.30 

 

Rabat w wysokości 20 % na wszystkie usługi                      

w myjni samochodowej (parking strzeżony                                  

CH Agora, poziom 0, przy wyjeździe z parkingu). 

 

 

 

 

22 

Europejskie Centrum 

Wodniackie 

ul. Chorzowska 28a 

41-902 Bytom 

 

www.ecw-bytom.pl  

 

tel. (32) 282 22 21 

Rabaty w wysokości: 

 20 % na grotę solno – jodową (cena biletu  

po zniżce: 8,00 zł od osoby za 45 minut). 

Posiadacze Bytomskiej Karty Seniora mogą 

korzystać ze zniżek codziennie w godzinach  

od 6.00 do 21.00, 

 

 25 % na basen pływacki (cena biletu po zniżce: 

6,00 zł od osoby za 45 minut). Posiadacze 

Bytomskiej Karty Seniora mogą korzystać  

ze zniżek w godzinach ogólnodostępnych                      

- informacje o aktualnych godzinach wejść na 

basen dostępne są: 

 na stronie internetowej: www.ecw-bytom.pl, 

 pod nr telefonu: (32) 282 22 21, 

 w recepcji kąpieliska. 

 

Uczestnik zastrzega sobie możliwość zmian godzin 

korzystania z basenu pływackiego. 

 

http://www.laboratoriumbytom.pl/
http://renomme.bytom.pl/
http://www.bukieciarnia.bytom.pl/
http://www.ecw-bytom.pl/
http://www.ecw-bytom.pl/


 

23 

„UZDROWISKO 

WYSOWA”  

SPÓŁKA AKCYJNA 

38-316 Wysowa – Zdrój 149 

woj. małopolskie 
 

www.uzdrowisko-wysowa.pl 
 

tel. Centrala: (18) 353 24 00 

Rabaty w wysokości: 

 10 % na wczasy lecznicze dla emerytów  

i rencistów; turnusy rehabilitacyjne FULL, 

 20 % na oferty: „SOS dla kręgosłupa”,  

„W harmonii ciała i ducha”, 

 10 % na dodatkowe zabiegi, 

 Aqua Kosmetyk z „Uzdrowiska Wysowa” S.A.  

(1 szt. za pełny tydzień pobytu). 

2

1 

24 

AXIS  

SKLEP MEDYCZNY 

Dawid Handziuk 

ul. Piotra Woźniaka 69/2 

41-902 Bytom 

Zniżki w wysokości: 

 10 % na sprzęt wspomagający poruszanie się  

(tj. kule, laski, balkoniki i podpórki 

rehabilitacyjne), 

 10 % na sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe 

(tj. materace przeciwodleżynowe, poduszki          

i krążki przeciwodleżynowe), 

 10 % na sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy  

(tj. rotory rehabilitacyjne, podpórki pod plecy, 

krzesła toaletowe, taborety prysznicowe, uchwyty 

łazienkowe), 

 5 % na skarpety zdrowotne (tj. skarpety 

antybakteryjne, antygrzybicze, antyzapachowe); 

 5 % na sprzęt medyczny (tj. ciśnieniomierze, 

inhalatory, termometry), 

 5 % na środki pielęgnacyjne (tj. pianki myjące, 

lioton do mycia ciała, kremy ochronne do ciała, 

balsamy do ciała), 

 5 % na pieluchomajtki. 

25 

FIRMA HANDLOWO 

- USŁUGOWA 

„Herbata”  

Justyna Kwiatkowska  

HERBACIARNIA „Herbata” 

ul. Rycerska 3/7 

41-902 Bytom 

poniedziałek – piątek 10.00 – 22.00 

sobota i niedziela 14.00 – 22.00 

tel. 534 666 772 

Zniżki w wysokości: 

 20 % na herbaty, napary i zioła serwowane  

w herbaciarni „Herbata”, 

 10 % na pozostały asortyment menu 

serwowanego w herbaciarni „Herbata”, 

 5 % na zakupy w herbaciarni „Herbata”. 

26 

BEATA LISOWSKA 

HOTEL BEATA*** 

DOM SENIORA 

BEATA 

Złockie 103  

33-370 Muszyna 

 

tel. (18) 471 49 17 

 

e-mail: recepcja@hotelbeata.pl 

http://www.hotelbeata.pl  

Zniżki w wysokości: 

 5 % na pakiety hotelowe (dotyczy Hotelu 

Beata***), 

 10 % na pakiety Senior (dotyczy pobytów w Domu 

Seniora), 

 10 % na kartę restauracyjną (dotyczy Hotelu Beata***), 

 5 % na masaże (dotyczy Hotelu Beata***), 

 5 % na bilet do Aquaparku (dotyczy biletów wstępu  

do Aquaparku w Hotelu Klimek**** zakupionych  

w Hotelu Beata***). 

http://www.uzdrowisko-wysowa.pl/
mailto:recepcja@hotelbeata.pl
http://www.hotelbeata.pl/


27 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO – 

HANDLOWO - 

USŁUGOWE  

EMILIA I WIESŁAW 

BIAŁOŻYT 

Hotel Milena 

ul. Dworcowa 22  

34-360 Milówka 

 

Rezerwacja:  

tel. (33) 863 73 83  

lub 502 292 497 

 

http://hotelmilena.pl  

Rabat na 7 noclegów z wyżywieniem  

(śniadania i obiadokolacje) w Hotelu Milena: 

 cena bez zniżki 910 zł od osoby  

 cena ze zniżką 500 zł od osoby za cały pobyt. 

 

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych  

lub 4 osobowych apartamentach z dwoma oddzielnymi 

sypialniami. 

 

Warunki skorzystania ze zniżki: 

 posiadanie Bytomskiej Karty Seniora, 

 przyjazd w 2, 3 lub 4 osoby (przy czym                            

do udzielenia rabatu przynajmniej jedna z tych osób 

musi być posiadaczem Bytomskiej Karty Seniora), 

 pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę, 

 w celu potwierdzenia rezerwacji Hotel wymaga 

wpłaty ustalonej zaliczki. 

 

W sezonie letnim i zimowym w Hotelu Milena 

organizowane są 7– dniowe turnusy wypoczynkowe 

połączone z programem rozrywkowym, na który składają 

się, m.in.: dancingi, wycieczki, spotkania                     z 

ciekawymi ludźmi. Korzystanie z programu 

rozrywkowego nie jest obowiązkowe - program 

rozrywkowy nie jest objęty zniżką. 

28 

LODZIARNIO-

KAWIARNIA  

BEATA FIAŁKOWSKA 

 

Lodziarnia u Fiołków 

ul. Gliwicka 27/29  

41-902 Bytom 

 

tel. 730 295 684 

 

czynne w godzinach 10.00 - 20.00 

Zniżka w wysokości 20 % na cały asortyment  

(z zastrzeżeniem, że 20 % rabat nie łączy się z innymi 

promocjami). 

29 

Ośrodek Sportu 

 i Rekreacji  

w Bytomiu 

ul. Parkowa 1, 

41-902 Bytom   

 

tel.: (32) 281 27 70, 

(32) 281 23 72, (32) 389 01 61,  

(32) 281 60 34 

 

http://cleo.vot.pl/obiekty-sportowe  

Rabaty w wysokości: 

 75 % na wejście na basen – cena dla posiadaczy 

Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł, 

 71 % na wejście na siłownię – cena dla posiadaczy 

Bytomskiej Karty Seniora: 2,00 zł. 

30 

FIRMA USŁUGOWA 

„JAKUB” 

KATARZYNA 

ŚWIRYDOWICZ 

Restauracja 

Spiżarnia u Jakuba 

ul. Rycerska 2,  

41-902 Bytom 

tel. (32) 787 10 60, 697 570 428 

http://spizarniaujakuba.pl 

 

Kawa lub herbata oraz ciastko w cenie 5,00 zł. 

Możliwe kawy do wyboru: kawa parzona czarna, kawa 

parzona biała, kawa rozpuszczalna czarna, kawa 

rozpuszczalna biała, kawa z ekspresu czarna, kawa                

z ekspresu biała, Cappuccino, kawa Latte. Możliwe  

herbaty do wyboru: herbata czarna, herbata czarna               

ze świeżą cytryną. Ciastko – zgodnie z ofertą dnia. 

Obiad dwudaniowy: zupa, drugie danie mięsne  

lub bezmięsne - w zależności od jadłospisu - w cenie 

13,50 zł (jadłospis ustalany na 7 dni tygodnia – 

dostępny w Restauracji lub na stronie Restauracji: 

http://hotelmilena.pl/
http://cleo.vot.pl/obiekty-sportowe
http://spizarniaujakuba.pl/


www.spizarniaujakuba.pl). 

Imprezy taneczne w każdy czwartek                         

„FAJFY dla Seniorów” w cenie 10,00 zł od osoby. 

Przyjęcia okolicznościowe w cenie specjalnej tylko dla 

Seniorów.  

Menu dostępne w Restauracji. 

 

31 

„ACS SŁUCHMED” 

Sp. o.o. 

ul. Orla 5 

20-022 Lublin 

Salon akustyki słuchu 

ul. Wrocławska 1 

41-902 Bytom 

(wejście od ul. Piekarskiej) 

tel. (32) 281 17 44 

http://www.sluchmed.pl   

Bezpłatne badanie słuchu  

(audiometria tonalna, audiometria mowy) 

32 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek. stomatolog 

Barbara Skoumal 

ul. Gliwicka 8/1,  

41-902 Bytom 

tel. (32) 281 27 87  

Rabat w wysokości 25 % na wszystkie usługi. 

http://www.spizarniaujakuba.pl/
http://www.sluchmed.pl/


33 

„SPOŁEM” 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW  

w Bytomiu 

 

Plac Kościuszki 9 

41-902 Bytom 

 

Placówki PSS „SPOŁEM”  

w Bytomiu: 

 

 Delikatesy  

pl. Kościuszki 1  

(w C.H. AGORA BYTOM) 

 Delikatesy  

ul. Moniuszki 9 

 Supersam  

pl. Kruczkowskiego 1 

(wcześniej ul. Kolejowa 1) 

 Mini Sam  

ul. Fałata 20b 

 Mini Sam  

ul. Tysiąclecia 21a 

 Sklep spożywczy  

ul. Piekarska 94 

 Sklep spożywczo-mięsny 

ul. Chrobrego 16 

 

Sklepy przemysłowe 

 Artykuły Gospodarstwa 

Domowego  

ul. Piekarska 23 

 Diana 

 pl. Kościuszki 10 

 

Gastronomia: 

 Bar „Rarytas” 

ul. Dworcowa 29 

 Bufet „Karlik”  

ul. Konstytucji 76  

(przy Kopalni Bobrek-Centrum) 

Rabat natychmiastowy w wysokości 5 %  

i rabat odroczony do 1,3 %  

na zakupy w placówkach PSS „Społem”                         

w Bytomiu  

 

(z wyłączeniem: artykułów i akcesoriów 

tytoniowych, napojów alkoholowych, biletów 

komunikacji miejskiej, opłat w systemie  

„Moje rachunki”, doładowań w systemie  

„Moje doładowania”). 

 

Wymogiem uzyskania rabatu jest wyrobienie  

przez każdego Uprawnionego Posiadacza Karty 

dodatkowej karty programu „Społem znaczy 

razem” posiadającej kod kreskowy, którego 

sczytanie przy zakupach umożliwi nadanie rabatów. 
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PRESTIŻ 

SKLEP Z BIELIZNĄ 

Bożena Majewska 

ul. Dworcowa 11/16 

41-902 Bytom 

tel. (32) 281 01 42 

Rabat w wysokości 7 % na wszystkie artykuły. 
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Stowarzyszenie 

Wspierania Młodych 

Talentów Sportowych 

ul. Adama Didura 7/8 

41-902 Bytom 

 

 

 

 

Gabinet Kosmetyczny 

„Zakątek Urody” 

ul. Adama Didura 7/8 

tel. 503 039 439 

 

 

Rabat w wysokości 10 % na wszystkie zabiegi 

kosmetyczne. 

Henna i regulacja brwi w specjalnej cenie 15,00 zł. 

Relaksacyjny masaż twarzy z maską algową  

w specjalnej cenie 40,00 zł. 

Do każdego manicure w prezencie masaż dłoni oraz 

maska nawilżająca. 

Do każdego pedicure w prezencie masaż stóp oraz 

maska nawilżająca. 

 

„WTORKI DLA SENIORKI” - pod tym hasłem  

w każdy wtorek „Zakątek Urody” zaprasza na porady 

stylistki i makijażystki oraz specjalne zniżki. 
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Agnieszka Tambor 

P.P.H.U. 

ul. Powstańców 

Warszawskich 6/2 

41-902 Bytom  

Kawiarnia Fokus Kawowy 

ul. Powstańców Warszawskich 6/2 

41-902 Bytom 

 

Bezpłatny wstęp na: 

 wykłady wygłaszane w czwartki w godzinach  

od 18:00 do 20:00,  

 koncerty odbywające się w piątki w godzinach od 

18:00 do 20:00. 

 

Rabat w wysokości 10 % na: 

 cały asortyment z menu, 

 odpłatne koncerty i wykłady. 
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Kompleks 

Wypoczynkowo - 

Rehabilitacyjny 

„MARZENIE” 

 

Marzena Ustupska - 

Kaźmik 

Kompleks Wypoczynkowo - 

Rehabilitacyjny 

„MARZENIE” 

ul. Stara Pardałówka 1 

34-500 Zakopane 

tel. 604 705 507 

608 105 995 

(18) 201 57 76 

www.marzenie-zakopane.pl 

www.zrodlozdrowiazakopane.pl 

Zniżki w wysokości: 

 10 % na turnusy rehabilitacyjne, 

 10 % na zabiegi rehabilitacyjne w gabinecie  

na terenie Kompleksu Wypoczynkowo - 

Rehabilitacyjnego  „MARZENIE”. 
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Audiofon 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Sp. k. 

ul. Aliancka 6 

53-014 Wrocław 

Audiofon 

Aparaty Słuchowe 

oddział w Bytomiu 

ul. Strażacka 8 

tel. 32 387 21 15 

 Bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja 

audioprotetyczna. 

 Bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych. 

 Bezpłatne wypożyczenie aparatów słuchowych 

 na okres testowy. 

 Bezpłatna, pięcioletnia opieka audioprotetyczna  

i przeglądy aparatów słuchowych po zakupie. 

 Zniżka w wysokości: 

 25 % na zakup baterii, 

 25 % zakup filtrów i akcesoriów pielęgnacyjnych. 

http://www.marzenie-zakopane.pl/
http://www.zrodlozdrowiazakopane.pl/

