
 Wykaz Partnerów w programie Czeladzki Senior 60+
(stan aktualny na 8 luty 2022 r. )

Lp Nazwa partnera Dane kontaktowe Udzielona zniżka / rabat 

BIURA PODRÓŻY

1. FHU Biuro Podróży 
ARTUS

Sosnowiec
ul. Piłsudskiego 26

tel.: 32 299-91-49; 604 
976 432

e-mail: 
artus@artus.biz.pl

www.artus.biz.pl 

do 20% zniżki na :

– imprezy własne biura, pomoc w 
rezerwacji i zakupie biletów 
autokarowych, pomoc w 
uzupełnieniu dokumentacji na 
turnusy rehabilitacyjne z 
dofinansowaniem PFRON

UZDROWISKA, OŚRODKI WYPOCZYNKOWE, SANATORIA

2. Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
„Zgoda” Sp. z o.o.

Krynica Zdrój
ul. Piłsudskiego 42

tel.: 18 471-20-76

e-mail: 
recepcja@sanatoriumzg
oda.pl 

8% rabatu na:

– dwutygodniowe turnusy 
rehabilitacyjne,
– tygodniowe wczasy zdrowotne,
– tygodniowe pobyty 
wypoczynkowe.
Rabat nie łączy się z innymi 
rabatami/promocjami

3. Sanatorium Ustroń – 
Ośrodek „Magnolia”

Ustroń 
ul. Szpitalna 15

tel.: 33 854-36-90

e-mail: 
rezerwacje@hotel-
magnolia.pl 

10% rabatu na pobyty sanatoryjne
klasyczne,

10% rabatu na pobyty sanatoryjne
z kuracją ziołami Ojca Grzegorza 
Sroki

4. Ośrodek Wczasowy 
„Trzy Korony”

Sponsor projektu 
„aktywni w czeladzi 60+” 

Jastrzębia Góra, 
ul. Tow. Przyjaciół Dzieci 
13

tel.: 733 959 596

e-mail: 
biuro@trzykorony-
jastrzebia.pl 

Udzielone rabaty:

– 5% rabatu na turnusy – Pakiet 
Senior,
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5. Uzdrowisko 
Ciechocinek S. A

Sponsor projektu 
„aktywni w czeladzi 60+” 

Ciechocinek 
ul. Kościuszki 10

tel.: 54 283-60-78

e – mail: 
sanatorium@uzdrowisko
ciechocinek.pl 

10% rabatu na pełnopłatne pobyty
lecznicze i hotelowe w obiektach 
szpitalno – sanatoryjnych spółki – 
rabat nie dotyczy tzw. ofert 
specjalnych;
10% rabatu na jednorazowe, 
normalne bilety wstępu do 
Zabytkowej Warzelni Soli, Groty 
Solankowej, na tarasy widokowe 
oraz obszar tężniowy 

6. Firma Usługowa  „MINI
MAX”- Dom 
Wypoczynkowy 
„CEPRÓWKA”

Białka Tatrzańska
ul. Kaniówka 46
tel.: 18 265-45-29; 600 
939 045

e-mail: 
piotr.wodzislawski@gmail
.com  

5% zniżki na pobyt (noclegi 
i wyżywienie) w Domu 
Wypoczynkowym „CEPRÓWKA” 
w Białce Tatrzańskiej 

7. Sanatorium Ustroń 
Ośrodek „Tulipan”

Ustroń
ul. Szpitalna 21

tel.: 33 854-37-80

e-mail: 
uzdrowisko@hotel-
tulipan.pl 

10% rabatu na pobyty sanatoryjne
klasyczne,

10% rabatu na pobyty sanatoryjne
z kuracją ziołami Ojca Grzegorza 
Sroki

8. Sanatorium 
„Cegielski”

Rabka Zdrój
ul. Na Banię 42

tel.: 18 267-72-60

e-mail: 
biuro@sanatorium-
cegielski.pl 

10 % rabatu na turnusy 
rehabilitacyjne, sanatoryjne i 
wczasowe

9. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy 
„Polanika”

Amid Prestige 
Mikołajczyk & Michoń 
Spółka Jawna

Zagnańsk Chrusty 
ul. Laskowa 95

tel.: 41 260-50-60

e-mail: 
polanika@polanika.pl 

10% zniżki na ambulatoryjne 
zabiegi rehabilitacyjne,

10% zniżki na dodatkowe zabiegi 
rehabilitacyjne wykupione podczas
turnusów

5% zniżki na wejście indywidualne
na basen poza pobytami 
turnusowymi

ZDROWIE

1. Konieczna Karina Czeladź Od 10% do 20% rabatu w 
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Fizykoterapia 
CENTRUM 
REHABILITACJI

ul. Katowicka 21

513 192 065

e-mail: 
leczenie@koniecznafizjot
erapia.pl 

zależności od wybranego pakiet 
rehabilitacyjnego 

2. FLOW Usługi Rozwoju 
Osobistego psycholog

Czeladź 
ul. Powstańców Śl. 11

tel.: 503 137 637

e-mail: 
flow@flowcoaching.eu 

50% rabatu na sesje coachingowe
dla seniorów 

3. FIZJO - MED Usługi 
Rehabilitacyjne – 
Salon Medyczny

fizykoterapia, 
kinezyterapia, terapia 
manualna, krioterapia, 
konsultacje lekarzy 
specjalistów. 

Czeladź 
ul. Zwycięstwa 38A

tel.: 32 298-50-66

e-mail: 
gabinetfizjomed@gmail.c
om 

10% rabatu na wszystkie usługi 
rehabilitacyjne – minimum 10 dni 
zabiegowych wykupione 
„z góry”,

5% rabatu na asortyment 
w sklepie medycznym,

5% rabatu na konsultacje lekarza 
nefrologa, ortopedy 
i dermatologa

4. Europejska Grupa 
Medyczna Sp. z o. o.
Organizowanie leczenia 
zaćmy za granicą. W pakiecie
klient otrzymuje :transport, 
opiekę polskojęzyczną, 
tłumaczenie dokumentów, 
zabieg, soczewki najwyższej 
jakości, złożenie w imieniu 
klienta dokumentów do NFZ 
w celu uzyskania refundacji.

Sosnowiec
ul. Janowskiego 13/3

tel.: 22 290-55-55

pchabrzyk@leczsiezagra
nica.pl

Rabat 10% od poniższych cen (po 
refundacji NFZ)
Pakiet podstawowy: 99 zł
Pakiet srebrny: 339 zł
Pakiet srebrny +: 999 zł
Pakiet turkusowy: 1799 zł

5. Salveo Profesjonalna 
Regeneracja Sportowa 

Ruda Śląska
ul. Pocztowa 7/3 i 4
rejestracja wizyty pod 
numerem tel.: 510 093 
424
biuro@salveo-
rudaslaska.pl 

20% rabatu od cen wyjściowych 
na każdą z usług 

URODA

1. Rodzina u fryzjera Sosnowiec 
ul. Poniatowskiego 60
tel.: 692 765 754 

w każdą środę 33% rabatu na 
strzyżenie oraz 10% zniżki na inną
usługę 
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SKLEPY,  HANDEL

1. PRO - SPORT

Handel sprzętem 
sportowym, odzieżą i 
obuwiem sportowym, 
wykonywanie nadruków.

Czeladź
ul. Tulipanów 
tel.: 509 987 003

biuro@errea-sklep.pl

25% rabatu na zakupy w sklepie 
internetowym www.errea-sklep.pl 

2. Ciastkarnia "Jubilatka"

Wyrób i sprzedaż  art. 
spożywczych, lodów, ciast 
i tortów

Czeladź
ul. Mysłowicka 36
tel.: 32 265-36-36

5% rabatu na zakupiony towar w 
sklepie - ciastkarni 

3. „Pan Ziółko”
Sklep Zielarsko – 
Medyczny

Czeladź
ul. Rynek 18

tel.: 517 397 101

zielarniapanziolko@gmai
l.com

5% rabatu na cały asortyment;  
zioła, leki roślinne, miody, zdrową 
żywność, mieszanki ziołowe, 
kosmetyki ziołowe, wody 
lecznicze, suplementy diety

4. PHU "Iza - Chem"  
Czeladź

Sprzedaż farb, lakierów, 
chemii budowlanej, 
materiałów remontowych i 
wykończeniowych 

Czeladź,
ul. 11 Listopada 11
tel.: 32 265-14-28 

www.studio.dekora  l  

10% rabatu  od ceny brutto na 
cały asortyment  (z wyłączeniem  
art. będących w promocji na czas 
trwania promocji)

5. Sklep ALE BUTIK

Sprzedaż: odzieży dla 
kobiet, bielizny, galanterii, 
biżuterii

Czeladź 
ul. Trznadla 11
tel.: 602 253 049

20% rabatu na cały asortyment

10% rabatu na cały asortyment

USŁUGI

1. Zakład Usługowy 
"Foto-Optyka"

Czeladź
ul. Rynek 10A lub 
ul. Trznadla 9
tel.: 32 265-43-70; 510 
277 231 

20% rabatu na kompletne okulary 
(oprawa+szkła) w cenie od 75,00 
zł. do 150,00 zł.  
15% rabatu na kompletne okulary 
(oprawa+szkła) w cenie powyżej 
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e- mail: 
szczerbaoptyka@o2.pl

150,00 zł. Bezpłatny serwis 
okularów

2. Zakład Handlowo-
Usługowy "OPTYK" 

Czeladź
ul. Rynek 26
tel.: 32 265-45-05
e-mail: 
optyk.czeladz@op.pl

Od 10% do 20%  na usługi 
optyczne, okulary słoneczne.
Bezpłatne badanie ostrości 
wzroku 

3. Punkt Usługowo -
Handlowy

Czeladź 
ul. Szpitalna 8
tel.: 605 038 904

10% rabatu na usługi:dorabianie 
kluczy, naprawa zegarków, 
naprawa pilotów,napełnianie 
kartridży, laminowanie, bindowanie
i kserowanie dokumentów
10% rabatu na sprzedaż 
telefonów, akcesoriów 
komórkowych, pilotów TV, 
artykułów skórzanych i zegarków

4. Cafe Desa Kawiarnia, 
Herbaciarnia

Czeladź 
ul. Rynek 26
facebook 
cafe.desa@interia.pl 

10% na cały asortyment z 
wyłączeniem alkoholu

 PORADY, POMOC, SZKOLENIA

1. Kancelaria Adwokacka
Adwokat Maja Galas

Czeladź
ul. Nowopogońska 213
tel.: 32 725 73 37
sekretariat@adwokat-
czeladz.pl 

30% zniżki dotyczy porad 
prawnych, sporządzania pism, 
prowadzenia spraw sądowych, 
obsługi stałej firm

2. Instytut

Kreatywności
i Biznesu 

Tarnowskie Góry
ul. Gliwicka 154A 
tel.: 536 960 440
e-mail:
instytut.ikib@tlen.pl 
biuro@ikib.com.pl

20% rabatu na wszystkie szkolenia
realizowane zgodnie z 
harmonogramem szkoleń na 
stronie http://ikib.com.pl/czeladzki-
senior-  60   

3. EVENTAX
Biuro Rachunkowe

Sosnowiec 
ul. Gwiezdna 1E lok.12
Czynne: 
poniedziałek – piątek
od godz.10:00 do 16:30
tel. 534 216 219
e-mail: 
biuro@eventax.pl

15% na własne usługi księgowo- 
rachunkowe
20% na usługi biurowe, pisanie 
pism
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SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK

1. Termy Rzymskie 
Sp. z o.o. 

Sauny, łaźnie parowe, 
baseny wewnętrzne i 
zewnętrzne, jacuzzi 
zewnętrzne oraz 
wewnętrzne z wodą 
solankową. 

Czeladź
ul. Dehnelów 2
tel.: 32 290 13 90
e-mail: 
info@termyrzymskie.pl

50% rabatu na wejściówki do Term
Rzymskich:
Ceny w poniedziałek –
1 godz - 20,00
2 godz  - 30,00
3 godz – 34,50
4 godz – 38,00
cały dzień -  42,5

Ceny od wtorku do piątku –
1 godz - 25,00
2 godz  - 40,00
3 godz – 45,00
4 godz – 50,00
cały dzień – 55,00

Ceny w soboty niedziele i święta
1 godz – 27,50
2 godz  - 42,50
3 godz – 50,00
4 godz – 55,00
cały dzień -  70,00

2. Millenium Centrum 
Sportowe
Fitness Klub, siłownia 
aerobik, pilates, joga, 
zumba, nauka pływania, 
aqua aerobik, ćwiczenia 
dla seniorów, treningi 
indywidualne. Nauka: 
tańca, gry w tenisa i jazdy 
na nartach. 

Czeladź
ul. Lwowska 2
tel.: 508 773 419

www.mil  l  enium-info.pl  

10% zniżki na wszystkie zajęcia 
organizowane przez MILENIUM 
Centrum Sportu
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