
KATALOG ULG I ZNIŻEK DLA POSIADACZY GMINNEJ OŁAWSKIEJ KARTY SENIORA 

 

1.  Baseny Miejskie Termy Jakuba Sp. z o. o., ul. 1-Maja 33 a, 55-200 Oława: korzystanie z 

basenu - bilet jednogodzinny o wartości 50% ceny biletu normalnego. 

2. Centrum rehabilitacji AQUAMED (I piętro w Termach Jakuba), w postaci: 

• w godzinach 9 – 11 bezpłatne korzystanie z rowerka lub bieżni, po wcześniejszej rejestracji 

telefonicznej (884 884 704) lub osobistej, 

• w godzinach 8 - 12 na zabiegi rehabilitacyjne 50% zniżki, 

• w godzinach 12 - 20 na zabiegi rehabilitacyjne 20% zniżki. 

3. NZOZ Przychodnia Rodzinna lek. med. Józef Jarosz z siedzibą w Oławie, ul. Iwaszkiewicza 

45A 

• od poniedziałku do piątku 50% zniżki na zabiegi fizykalne i rehabilitacyjne, w godzinach od 8 

do 14, 

• od poniedziałku do piątku 30% zniżki na zabiegi fizykalne i rehabilitacyjne w godzinach od 14 

do 20, 

• 30% zniżki na konsultacje specjalisty lekarza rehabilitacji medycznej, 

• 30% zniżki na konsultacje fizjoterapeuty. Daniel Baranowski „BARANOWSKI” z siedzibą w 

Oławie, ul. Rynek 13/2u - 5 % rabatu na całą ofertę gastronomiczna, za wyjątkiem napojów 

alkoholowych (piwa) w placówkach „Jak u Mamy” w Oławie, przy ulicy Rynek 13/2u oraz przy 

placu K. Szymanowskiego 15-17. 

4. Niepubliczna Przychodnia Leczniczo-Rehabilitacyjnej „ZDROWIE” Spółka Jawna B. Starzyk, 

J. Reichert, z siedzibą w Oławie, przy ul. Sienkiewicza 8, oferuje: 

• 30% rabatu na porady lekarza rehabilitacji medycznej, 

• 30% rabatu do 3 zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyterapii podczas cyklu leczenia, 

• 50% rabatu powyżej 3 zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyterapii podczas cyklu leczenia. 

Przychodnia czynna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 

5. „ŁANIA” Magdalena Gaim z siedzibą w Oławie, przy ulicy Sportowej 4b/3: 

• 8% zniżki na wszystkie dania i garmażerkę w placówce „Cebulka i Skwarek” w Oławie, przy 

ulicy Sportowej 4b/3. 

6.  „KA KA W” Jarosław Wojdyła z siedzibą w Oławie, przy pl. Zamkowym 20/3 

Centrum Odnowy Biologicznej „Wellness”, przy ulicy H. Sienkiewicza 8: 

• 30% zniżki na zajęcia fitness dla seniorów, 

• 10% zniżki na pozostałe usługi, siłownia, sauna, masaż. 

7. Teresa Pytlos „Kwiaciarnia Lawendowa” przy pl. K. Szymanowskiego 30 w Oławie. 

• 10% zniżki na usługi florystyczne tj. kwiaty, bukiety, wiązanki, wieńce oraz kwiaty 

doniczkowe, 

• 5% zniżki na upominki oraz dodatki. 



8. Firma Usługowa „OLIWIA” Janusz Mazur Ośrodek Wypoczynkowy „OLIWIA”, ul. Spokojna 8, 

78-100 Kołobrzeg 

10% zniżki na turnusy rehabilitacyjne, 

10% rabatu na pakiety wypoczynkowe. 

9. Firma Usługowo-Handlowa „TROPIC” Lidia Stofel Restauracja „TROPIC” ul. 1 Maja 13B, 55-

200 Oława 

- 20% zniżki na zestawy obiadowe dla każdej osoby, która jest objęta ww. programami. 

10. Barbara Nowicka AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych, przy ul. Sportowa 4/21 w 

Oławie. 

• 10% zniżki na baterie i akcesoria do aparatów słuchowych, 

• 10% rabatu na aparaty słuchowe (nie dotyczy pacjentów, korzystających jednocześnie z 

dofinansowania NFZ), 

• 10% zniżki na usługi serwisowe, 

• bezpłatne badanie słuchu-badanie audiometryczne. 

11. „Figloraj s.c.” Grzegorz Krawczyk, Piotr Krawczyk z siedzibą w Oławie przy ulicy B. Chrobrego 

20B/I. 

• 20% rabatu na gorące napoje (kawa herbata, czekolada), 

• 5% zniżki na bilet do sali zabaw dla dziecka. 

12. „SPORTSEN” s.c. J. Bielenda K. Bandura z siedzibą w Oławie, przy ulicy W. Broniewskiego 

4/8. 

• 10% rabatu na zakup wszystkich towarów (promocje nie łączą się) w palcówce „SPORTSEN” 

s.c. w Oławie, przy ulicy Jodłowej 

13.  Piotr Sobieski, Zakład Optyczny „OKULAR” w Oławie, ul. Rzeźnicza 2. 

• 5% rabatu na cały zakres usług optycznych, 

• 3% zniżki na ofertę premium ( powyżej 1000,00 zł). 

14. ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Orlej 5 oferuje bezpłatne badanie 

słuchu oraz zakup kompletu – 6 sztuk baterii do aparatów słuchowych w cenie 14,40 zł w jego 

placówkach przy ulicy Strzelnej 8B/11 oraz przy ulicy K. K. Baczyńskiego 1 (Szpital, III piętro, 

gabinet 31). 

15. MS Krzysztof Miszczak, Piotr Skotnicki s.c. z siedzibą w Oławie, przy ulicy Opolskiej 7. 

Centrum Turystyki, Kultury i Rekreacji (CTKiR) Browar Probus, ul. Młyńska 16, 55-200 Oława. 

• 5%zniżki na fitness. 

16.  Adam Kuriata „TEAM COMPUTERS” z siedzibą w Oławie, przy ulicy Strzelnej 3. 

• 50% rabatu na wszystkie usługi związane z naprawą sprzętową i programową sprzętu 

komputerowego. 

17.  Ewa Januszkiewicz „EL DORADO CULTURAL CENTER” z siedzibą w Oławie, przy ulicy J. 

Wrocławskiej 10/2. 

• 5% zniżki na kursy w szkole językowej El Dorado. 



18.  Patrycja Madejska „PAT-ART Wnętrza & Design” z siedzibą w Godzikowicach, przy ul. 

Spokojnej 11, 55-200 Oława. Galeria Wnętrz naszewnętrze.pl w Oławie, przy ulicy 3 Maja 

8U/15: 

• 5% rabatu na wszystkie meble, wyposażenie i dekoracje wnętrz, 

• 10% zniżki na projekty wnętrz i porady projektanta. 

19. B5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechocinku, przy ulicy Braci 

Raczyńskich 6, Pałac Łazienki II, ul. Braci Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek 

• 5% rabatu na pobyty kuracyjne 7-dniowe, 

• 10% zniżki na pobyty kuracyjne 14 dniowe. 

20. Wiesław Białożyt „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Emilia i Wiesław 

Białożyt z siedzibą w Milówce, przy ul. Dworcowej 22. Hotel „MILENA” P.P.H.U. Emilia i 

Wiesław Białożyt, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka. 

• 34% zniżki na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacje). Cena bez zniżki 

910,00 zł, po rabacie 600,00 zł. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych lub 4 

osobowych apartamentach z dwiema oddzielnymi sypialniami. Warunkiem skorzystania z 

rabatu jest przyjazd 2, 3 lub 4 osób. W celu powiedzenia rezerwacji, hotel wymaga wpłaty 

ustalonej zaliczki. 

21. Ewa Kluka Pub „GLADIATOR” w Oławie, ul. Osadnicza 21. 

• 20% rabatu na wszystkie dania i napoje (z wyłączeniem alkoholu) w ofercie na miejscu 

w  lokalu Pub „GLADIATOR” od godziny 10 do godziny 17 

22. Przemysław Klawe, Sklep „Optyk Klawe”  ul. Krótka 1, 55-200 Oława 

• 15% rabatu na badanie wzroku, 

• 15% zniżki na zakup okularów progresywnych, jednoogniskowych, słonecznych. 

23. SANITPLAST” s.c. Beata Bankowiak, Dariusz Bankowiak z siedzibą w Łodzi, przy ulicy 

Pomorskiej 563. 

• 28 % zniżki na wanny z drzwiami dla seniorów, 

• darmowy transport na terenie Polski, 

• sprzedaż internetowa za okazaniem skanu/zdjęcia Oławskiej Karty Seniora. 

24. Bartłomiej Karpiński Studio Kosmetyczne „MANILA” w Oławie, przy ulicy Kościelnej 4B. 

• 5% rabatu na zabiegi pielęgnacji twarzy,  

• 5% zniżki na pedicure oraz stylizację paznokci. 

25.  Katarzyna Ostapska „POWER FITNESS” w Oławie, przy ulicy I. Paderewskiego 6a. 

• 10% zniżki na trening siłowy, personalny,  

• 10% rabatu na trening aktywnej seniorki i aktywnego seniora. 

26.  Robert Afanasiew, Sklep „PAVIMENTO”, w Oławie, ul. 3 Maja 8u/7. 

• 10% rabatu na zakup paneli, 

• 15% zniżki na zakup drzwi, 

• 25% rabatu na zakup okien. 



27.  Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, Oława, oferuje: 

• 12 zł za bilet do kina na seans 2D w dniach: poniedziałek, wtorek oraz czwartek, 

• 15 zł za bilet do kina na seans 3D w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek, 

• 14 zł za bilet do kina na seans 2D w weekend (piątek, sobota, niedziela), 

• 17 zł za bilet do kina na seans 3D w weekend (piątek, sobota, niedziela), 

• 5% zniżki od biletu ulgowego na spektakle, koncerty, kabarety, 

Oławska Karta Seniora nie obowiązuje w „tanie środy” oraz podczas innych akcji 

promocyjnych. 

28. Renovamed – Lekarskie Centrum Medyczne ul. Żeromskiego 1E/2  Oława 

20% zniżki na usługi kosmetyczne 

           15% zniżki na zabiegi medycyny kosmetycznej. 

 Promocje nie sumują się. 

 

 

 


