
 

 

Podmiot Adres oferta 

GORZÓW WLKP. 

 
Teatr im. Juliusza Osterwy  

 

ul. Teatralna 9 66-400 
Gorzów Wielkopolski 
www.teatr-gorzow.pl 

zniżki na przedstawienia teatralne 
od 5 zł do 15 zł 

Filharmonia Gorzowska 

Pl. Dziewięciu Muz 10 
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 739 27 00  
sekretariat@filharmoniagorzowska.pl 
 

10% zniżka od ceny biletu 
ulgowego na koncerty 
organizowane przez CEA-FG, z 
wyłączeniem koncertów 
familijnych, przedstawień 
musicalowych, gali sylwestrowych, 
koncertów na zakończenie sezonu 
artystycznego. 

 
Zakłady Optyczne OPTILUX 

 
 

ul. Pomorska 34  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 95 727 72 17 
www.okularek.pl 

10% zniżki na wszystkie urządzenia 

 
 
 

 
 
 
 

ul. Dworcowa 4 
gabinet 2 parter 
„Przychodnia Dworcowa" 
tel. 733 880 072 
www.sluchmed.pl 
 
 
 
ul. Walczaka 42 
Przychodnia przy Szpitalu, 
parter gab. 11 
tel. 733 008 910 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

MIĘDZYRZECZ 

 
BIURO RACHUNKOWE 

mgr Jolanta Muzia 

Bukowiec 120 
66-300 Międzyrzecz 
tel. 602 19 00 82  

Bezpłatne sporządzanie zeznań 
rocznych 

http://www.teatr-gorzow.pl/
mailto:sekretariat@filharmoniagorzowska.pl
http://www.okularek.pl/
http://www.sluchmed.pl/
http://www.sluchmed.pl/


 

 

 

Wydawnictwo LITERAT 
Andrzej Chmielewski 
66-300 Międzyrzecz 
ul. Pamiątkowa 11c/6 
tel. 504 292 319  
www.wydawnictwo-literat.cba.pl 

 
 

25% zniżki przy zakupie książek 
wydawnictwa  

 

M-Car Usługi Sprzątające 

      Mariusz Wierzbicki 

Plac Powstańców Wlkp. 

66-300 Międzyrzecz 

 Tel. 721 283 255 

https://www.facebook.co
m/mcaruslugisprzatajace  

 
 

od 1% do 50% na usługi 

sprzątające, z wyłączeniem 

sprzątania  klatek schodowych. 

Usługi  świadczone bezterminowo. 

Miejscowości: Międzyrzecz, 
Skwierzyna ,Zbąszynek, Zbąszyń 
 ( Wielkopolskie) , Babimost, 
Dąbrówka Wielkopolska  
 

NOWA SÓL 

 
 

 
 

 
 

Muzeum Miejskie w Nowej Soli 
 

 
ul. Muzealna 20  
67-100 Nowa Sól  
tel. 68 387 38 40 
www.muzeum-
nowasol.pl 
 
 

ulga w wysokości 3 zł na zakup 
biletu wstępu 

 

PUT KAS 

 

 
ul. Przyszłości 6  
67-100 Nowa Sól  
tel. 601801156  
www.kas.net.pl 
 

5% zniżki na zakup urządzeń 
ochrony zdrowia 

SKWIERZYNA 

http://www.wydawnictwo-literat.cba.pl/
https://www.facebook.com/mcaruslugisprzatajace
https://www.facebook.com/mcaruslugisprzatajace
http://www.muzeum-nowasol.pl/
http://www.muzeum-nowasol.pl/
http://www.kas.net.pl/


 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
ul. Szpitalna 5 
budynek D, 1 piętro 
(poradnie specjalistyczne) 
tel. 789 218 764 
www.sluchmed.pl 
 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

SULECHÓW 

 
 
 

 
 
 
 

 
ul. Niepodległości 15 
Przychodnia, gabinet 
laryngologa 
tel. 535 220 056 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

SZPROTAWA 

 
 
 

 
 
 
 

ul. Niepodległości 15 
67-300 Szprotawa 
Przychodnia, gabinet 
laryngologa 
tel. 535 220 056 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

ŚWIEBODZIN 

 
 
 
 

Muzeum Regionalne 

PL. Jana Pawła II 1 
66-200 Świebodzin 
tel. 68 475 08 38 
www.muzeumswiebodzin
.pl   

Zniżka 50 % na bilety: 
- do muzeum za 2 zł 
- na wieżę widokową 3 zł 
 

http://www.sluchmed.pl/
http://www.sluchmed.pl/
http://www.sluchmed.pl/
http://www.muzeumswiebodzin.pl/
http://www.muzeumswiebodzin.pl/


 

 

 
 
 

 
 
 
 

ul. Młyńska 6 
66-200 Świebodzin 
(budynek poradni 
specjalistycznych) 
tel. 789 218 767 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

 

Hotel Bukowy Dworek 
Gronów 23 
66-220 Świebodzin 
tel.  68 341 20 88 

Rabat 20% na noclegi 
Rabat 10 % na kartę Menu 
 
Rabaty przyznawane są z wyłączeniem okresów 
świątecznych, majówki, długich weekendów oraz 
Sylwestra 

 PHU ORTO – PROT 
Jan Kołodyński 
ul. Łąki Zamkowe 12 
66-200 Świebodzin 
www.ortoprot.pl 

Zniżka 10% na cały 
(nierefundowany) asortyment 

WSCHOWA 

 
 
 

 
 
 
 

ul. Księdza Kostki 33 
67-400 Wschowa 
Gab. nr 1 (w poradni 
przyszpitalnej) 
specjalistyczne) 
tel. 789 218 764 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami 

 

ZIELONA GÓRA 

 
 
 

Al. Niepodległości 15 
65-048 Zielona Góra 
Tel. 68 327 23 45 
www.mzl.zgora.pl 

Bezpłatny wstęp w soboty na 
wszystkie ekspozycje dla seniorów 
zwiedzających muzeum 
indywidualnie; 

http://www.sluchmed.pl/
http://www.sluchmed.pl/
http://www.mzl.zgora.pl/


 

 

 
Muzeum Etnograficzne 

 

ul. Ochla-Muzealna 5  
66-006 Zielona Góra  
tel. 68 321 15 91 
www.muzemochla.pl 

zniżki na bilet wstępu do Muzeum 
(bilet w wysokości 5 zł), który 
upoważnia do zwiedzania wnętrz 
obiektów, wystaw stałych i 
czasowych, bilet wstępu w 
wysokości 5 zł na imprezy 
plenerowe organizowane na 
terenie Muzeum 

 

Filharmonia Zielonogórska 
im. Tadeusza Bairda 

Plac Powstańców 
Wielkopolskich 10  
65-980 Zielona Góra  
tel. 68 325 65 14 
www.filharmoniazg.pl 

zniżki dla Seniorów na wybrane 
koncerty 

 
 

Wojewódzki Ośrodek Sportu  
i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego 
  

ul. Olimpijska 20,  
66-004 Drzonków 
Zielona Góra  
tel. 68 321 43 05 
www.drzonkow.pl 

25% zniżki na wstęp na basen kryty 
i odkryty wg cennika w 
poszczególne dni i wg podziału na 
bloki czasowe, Jaskinia Solna 

 

ul. Sikorskiego 6 
65-454 Zielona Góra  
tel. 68 320 27 82 
www.fonmed.pl 

10% zniżki na wszystkie urządzenia 

 
 
 

 
 
 
 
 

Al. Niepodległości 1  
65-048 Zielona Góra 
obok CM ALDEMED 
tel. 533 360 044 
www.sluchmed.pl 

Bezpłatne badania słuchu, w tym: 
- badanie otoskopowe 
- audiometria tonalna w kabinie ciszy 

- test rozumienia mowy 

- próby stroikowe 

Bezpłatna konsultacja ze specjalistą 
protetykiem słuchu 
Rabat w wysokości 25% na zakup 
kompletu baterii do aparatu 
słuchowego (6szt). Rabat nie łączy się 
z innymi rabatami.  

 

tel. 734 50 20 60 
www.cudenergy.com 
 
 

Zniżka do 100% za robociznę na 
drobne usługi i naprawy 

 
Dom Dziennej Opieki „ALTERNATYWY” 

ul. Sikorskiego 15/4 
65-454 Zielona Góra 
tel. 68 451 09 36 
http://alternatywydlaseniora.pl 
 

Zniżka 14 % na pobyt w Domu 
Dziennej Opieki „ALTERNATYWY” 
 
Zniżka nie sumuje się z innymi promocjami 

http://www.muzemochla.pl/
http://www.filharmoniazg.pl/
http://www.drzonkow.pl/
http://www.fonmed.pl/
http://www.sluchmed.pl/
http://www.cudenergy.com/
http://alternatywydlaseniora.pl/


 

 

 Coffee Hunter 
www.coffeehunter.pl 

Rabat 15% na wszystkie kawy 
kupowane na stoisku firmowym 
„Zielony Targ” w Ochli 

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Marii Grzegorzewskiej 

ul. Wojska Polskiego 9 
65-077 Zielona Góra 
tel. 68 453 26 45  
www.pbw.zgora.pl 

Bezpłatny dostęp do stanowisk 
komputerowych, możliwość 
korzystania w godzinach otwarcia 
placówki z  dostępu do sieci WI-FI 
Bezpłatne wydanie karty czytelnika 
PBW 

 
Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji, 

Deratyzacji 

ul. Drzonków-Cisowa 8 
66-004 Zielona Góra 
tel. 607 288 542 
www.jago.zgora.pl 

Rabat 20% na usługi dezynsekcji, 
dezynfekcji , deratyzacji. Ochrony 
obiektu przed szkodnikami 
 
 
 
*oferta ważna od 01.09.2019 

 

al. Niepodległości 3/5 
65-048 Zielona Góra 
Tel. 68 452 72 72 do 75 
www.teatr.zgora.pl 
 

Możliwość zakupu biletów w cenie 
biletu grupowego 
10 zł lub 15 zł w zależności od 
tytułu (cena obowiązuje na 
spektakle Lubuskiego Teatru) 
 
 
*oferta ważna do 31.12.2020 r. 

ZBĄSZYNEK 

 
 

ul. Wojska Polskiego 18 
66-210 Zbąszynek 
tel. 68 384 96 07 
www.zok.zbaszynek.pl 

Zniżka 50% na zajęcia I koncerty, 
Zniżka 50% n wynajem Sali, 
Zniżka 50% n wypożyczenie 
wyposażenia będącego na stanie 
ZOK 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Zbąszynku 

ul. Sportowa 2 
66-210 Zbąszynek 
tel. 68 384 91 42 
www.osir.zbaszynek.pl 

100% zniżki na korzystanie 
z siłowni 
50% zniżki na korzystanie z sauny 
i z kortów tenisowych 

http://www.coffeehunter.pl/
http://www.pbw.zgora.pl/
http://www.jago.zgora.pl/
http://www.teatr.zgora.pl/
http://www.zok.zbaszynek.pl/
http://www.osir.zbaszynek.pl/


 

 

 
Gmina Zbąszynek 

 

ul. Rynek 1 
66-210 Zbąszynek 
tel. 68 384 91 40 
www.osir.zbaszynek.pl 

Zniżka 50% na wynajem sali pod 
uroczystości rodzinne w obiektach 
będących w zarządzie Gminy 
Zbąszynek 

SKLEPY INTERNETOWE 

 

info@sklep.swiatkwiatow.pl 

 
 

Zniżka 5 % na cały asortyment 
sklepu internetowego 
www.sklep.swiatkwiatow.pl 
 

POZOSTALI PARTNERZY PROGRAMU 

 

Wicie, ul. Działkowa 8  
76-150 Darłowo 
tel. 94 315 54 01 
 info@poranek.net.pl 
 

W okresie: 01.05-23.06 lub 23.08.-30.09 
Zniżka na 7 noclegów z wyżywieniem – 
śniadania + obiadokolacje 
Oferta dla seniorów za dwie osoby: cena 
ze zniżką: 980 zł (bez zniżki 1190 zł) 
Dla grup zorganizowanych:  
nocleg + śniadanie + obiad + kolacja  
za 80 zł/osobę/dobę 

 

 
FotoExpress sp. z o.o.  
ul. Mielczarskiego 8/58 
02-798 Warszawa 
www.fotoexpress.biz 
 

Ulga 10% na zdjęcia do oficjalnych 
dokumentów wykonanie online. Zdjęcie 
Klient wykonuje przy pomocy własnego 
smartphone po wejściu na stronę 

https://passport-photo.online/pl.  
Zniżkę należy zgłosić telefonicznie 
pod numerem 888-551-271 

 Uzdrowisko Cieplice Sp. z 
o.o. – GRUPA PGU: 
ul. Ściegiennego 9B 
58-560 Jelenia Góra 
www.uzdrowisko-
cieplice.pl 

Zniżka 3% na wszystkie pobyty 
lecznicze i zdrowotne w 
Uzdrowisku Cieplice 

 

Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna Sp. z o.o. 
ul. Towarowa 23 
43-100 Tychy 
www.nat.pl  

Oferta skierowana do Seniorów 
znajduje się w zakładce 
https://www.nat.pl/oferty-i-
promocje/seniorzy  

http://www.osir.zbaszynek.pl/
mailto:info@sklep.swiatkwiatow.pl
http://www.sklep.swiatkwiatow.pl/
mailto:info@poranek.net.pl
https://passport-photo.online/pl
http://www.nat.pl/
https://www.nat.pl/oferty-i-promocje/seniorzy
https://www.nat.pl/oferty-i-promocje/seniorzy


 

 

 Pizzeria „Da Grasso”  
Oddziały  
w Zielonej Górze: 
1) ul. Podgórna 45; 
2) Al. Niepodległości 8a 
 

Zniżka 15 % na całe menu  
(z wyłączeniem zamówień  
z dowozem) 
www.dagrasso.pl/zielona-gora 
 

  

 

 

http://www.dagrasso.pl/zielona-gora

