
                                                                          

 

Wykaz zniżek dla użytkowników Wyszkowskiej Karty Rodziny 

 

SPORT 
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków,  
tel. 29 742 42 69, www.wosir.pl 
 

 50% zniżki  
- od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię 
- od obowiązujących cen biletów wstępu na korty tenisowe 
- za korzystanie z sal gimnastycznych znajdujących się w hali sportowej 

 30% zniżki 
- od obowiązującej opłaty za zajęcia nauki pływania 
 

Klub RAZ DWA FITNESS, ul. Centralna 42, 07-200 Wyszków,  
tel. 601146258, www.razdwafirness.pl 
 

 10% zniżki 
- na karnety Klubu RAZ DWA FITNESS, 

 100% zniżki 
- na opłatę członkowską dla dzieci do lat 16, 

 50% zniżki  
-na opłatę członkowską dla osób powyżej 16 lat. 
 

Klub Sportowy Camper Wyszków, ul. Pułtuska 177, 07-200 Wyszków,  
www.kscamper.pl 
 

 50% zniżki  
- na zakup biletów  wstępu na mecze siatkarskie rozgrywane w hali WOSiR 
 

KULTURA 
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków 
tel. 29-742-44-48, www.wok-hutnik.pl 
 

 50% zniżki 
- od obowiązującej ceny zajęć prowadzonych w ramach sekcji przez WOK „Hutnik” 

 30% zniżki 
-od ceny biletów wejściowych na imprezy organizowane lub odbywające się w tej instytucji 
 

PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 
 50% zniżki 

-od obowiązujących cen na zakup biletów 
 

http://www.razdwafirness.pl/
http://www.kscamper.pl/


                                                                          

EDUKACJA, OPIEKA NAD DZIECKIEM 
Publiczne przedszkola 
 

 30% zniżki 
- w opłatach za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków, 
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – na każde dziecko. Ulga przysługuje 
rodzinie, która na bieżąco uiszcza opłaty za świadczenia gminnych przedszkoli wykraczające poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego.1  
 
Rodziny mogą korzystać tylko z jednej, wybranej przez siebie ulgi, tj. zniżki wynikającej z WKR lub zniżki wynikającej z Uchwały nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 
dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków. 

 
Muzyczna Stacyjka, ul. Chopina 9, 07-200 Wyszków,   
tel. 604-074-408, edyta.kozlowska@przystanek.edu.pl 
 

 20% zniżki 
- na zajęcia ogólnorozwojowe przy muzyce dla dzieci w wieku od 0 do 4,5 roku  
 

Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak, ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków 
 

 30 % zniżki  
- w opłatach za przedszkole na pierwsze dziecko 

 40 % zniżki  
- w opłatach za przedszkole na drugie dziecko 
 

Niepubliczny Żłobek „Zielony Zakątek”, ul. Plac Jana Matejki 1, 07-200 Wyszków 
 10 % zniżki  

- na 1 dziecko w żłobku 

 20 % zniżki  
- na 2 dziecko w żłobku 

 15% zniżki 
- na zorganizowanie urodzin w żłobku 

 

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka, ul. Jutrzenki 2, 07-200 Wyszków 
 15 % zniżki  

- na opłatę czesnego w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola,  

 30 % zniżki  

- na opłatę czesnego w przypadku dwójki dzieci uczęszczających do przedszkola.  

 

WYPOCZYNEK I REKREAZJA 
Wypożyczalnia kajaków „Kamyk”, ul. Różana 6 Kamieńczyk, 07-202 Wyszków 
 

 25% zniżki 
- na wypożyczenie kajaków 

 

mailto:edyta.kozlowska@przystanek.edu.pl


                                                                          

„Agroturystyka u Kaflika”, ul. Nadbużna 39, 07-221 Brańszczyk,  
tel. 503144834, www.agroturystykaukaflika.pl 
 

 20% zniżki  
- na noclegi, wynajem kajaków i rowerów  
 
 

USŁUGI 
LOWELEK.PL, ul. Świętojańska 97, 07-202 Wyszków  
 

 7% zniżki  
- na zakup rowerów  

 5% zniżki  
- na części i akcesoria rowerowe 

 
P.H.U. Dajmex, ul. Pułtuska 112B, 07-200 Wyszków 
 

 3% zniżki  
- na meble kuchenne, biurka, szafy wnękowe, szafki wolnostojące (do 10 tys. zł) 

 5% zniżki  
- na meble kuchenne, biurka, szafy wnękowe, szafki wolnostojące (powyżej 10 tys. zł) 

  

Restauracja "Baśniowa", ul. Poniatowskiego 10, 07-200 Wyszków 
 

 20% zniżki  
- na wszystkie dania z karty menu 
 

PSS „Społem” w Wyszkowie 
 

 5% zniżki  
- na całą ofertę towarową w sklepie z odzieżą dziecięcą „Krasnal” PSS Społem, ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-
200 Wyszków 

 10% zniżki  
- na „danie dnia” w Restauracji „Wyszkowianka” ul. Daszyńskiego 10, 07-200 Wyszków 
 

Artykuły biurowe Office Expert , ul. J. Piłsudskiego 101, 07-200 Wyszków 
 

 8% zniżki  
- na artykuły szkolne i biurowe (z wyjątkiem papieru xero, tuszy i tonerów oraz produktów z promocji) 

 

AGA hurtownia art. dziecięcych, ul. 11 Listopada 29, 07-200 Wyszków 
 

 10% zniżki 
- na akcesoria, ubranka oraz zabawki 

 5%  zniżki 
- na wózki, łóżeczka, foteliki samochodowe 

 

http://www.agroturystykaukaflika.pl/


                                                                          

Sklep Komputerowy „GLOBAL” , ul. Świętojańska 39, 07-200 Wyszków 
 

 3% zniżki 
- na komputery, laptopy, drukarki, monitory 

 8% zniżki 
- na akcesoria komputerowe 

 10% zniżki 
- na tusze, tonery 

 40% zniżki 
- na sługi serwisowe 
 

Geppa sklep z zabawkami, Galeria Wyszków 2 piętro, ul. Sowińskiego 62, 07-200 Wyszków 
 

 7% zniżki  
- na wszystkie produkty w sklepie (z wyjątkiem produktów będących w promocji) 

Księgarnia KRAM, ul. Okrzei 73, 07-200 Wyszków 
 

 5% zniżki  
- na podręczniki szkolne 

 10% zniżki 
- na książki do czytania i artykuły papiernicze  

 

Sklep rowerowy „TRYBIK”, ul. Wąska 13, 07-200 Wyszków 
 

 5% zniżki  
- na rowery i części do rowerów 

 10% zniżki 
- na akcesoria rowerowe 

 20% zniżki 
- na serwis rowerów 
 

DERACOM Komputery Osobiste, ul. 11 listopada 30, 07-200 Wyszków 
 
Zniżki nie obejmują produktów przecenionych oraz tych, które są w aktualnych akcjach promocyjnych 
 

 40% zniżki 
- na usługi serwisowe (np. instalacje systemu, konfiguracja, odwirusowanie komputera, przegląd)  

 10% zniżki  
- na produkty z przedziału 1-29,99 zł (np. płyty, gry, tusze, zabawki dla dzieci, kable) 

 6% zniżki  
- na produkty z przedziału 30-99,99 zł (np. tonery, gry, zabawki, programy, GSM, drobne RTV i AGD) 

 4% zniżki 
- na produkty powyżej 100 zł (np. notebooki, aparaty FOTO, telefony GSM, komputery, duże RTV i AGD) 
 

Salon Optyczny Beata Kuśmierczyk-Ćwiek, ul. Pułtuska 36, 07-200 Wyszków, ul. I Armii 
Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków 
 



                                                                          

 12 % zniżki  
- na okulary korekcyjne  

 12 % zniżki  
- na szkła korekcyjne 

 10 % zniżki  
- na soczewki kontaktowe  

 8 % zniżki  
- na okulary przeciwsłoneczne 

 8 % zniżki  
- na pozostały asortyment 
 

Zakład fotograficzny Bogusław Babis, ul. Pułtuska 26a, 07-200 Wyszków 
 

 10 % zniżki  
- na usługi fotograficzne 

Księgarnia „Przy Parku”, ul. T. Kościuszki 30, 07-200 Wyszków, tel. 29 74 157 03 
 

 10 % zniżki  
- na zakup podręczników szkolnych od kwoty 150 zł  

 5 % zniżki  
- na zakup podręczników szkolnych do kwoty 150 zł 

 10 % zniżki  
- na zakup oferty edukacyjnej (lektury, opracowania, słowniki, encyklopedie, atlasy etc.) 

P.H.U. „K-9” Beata Wójcik, C.H. Plaza, ul. 11 Listopada 17, 07-200 Wyszków, tel. 504 744 507 
 

 10 % zniżki  
- na zabawki i  artykuły szkolne nieobjęte promocją w Sklepie „ELF” 

 10 % zniżki  
- na szkolenia psów 

 10 % zniżki  
- na organizację imprez 

 

Optyka WM Optometria, Galeria Wyszków, ul. Gen. J. Sowińskiego 62, 07-200 Wyszków 
 

 13 % zniżki  
- na okulary korekcyjne 

 12 % zniżki 
- na okulary przeciwsłoneczne 

 11 % zniżki 
- na galanterię optyczną 

 10 % zniżki 
- na badanie wzroku pod kątem soczewek kontaktowych 
 

Auto Land Polska S.A., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 07-200 Wyszków oraz we 
wszystkich punktach sprzedaży Auto Land Polska S.A. 
 

 wykaz zniżek 

http://bip.wyszkow.pl/pliki/poradnik_interesanta/karty_uslug/edu/2019/wkr/5542_znizki_autoland_11_XII_19.pdf


                                                                          

  

Tanrei Instytut Piękna i Estetyki, ul. Pułtuska 48, 07-200 Wyszków 
 

 10 % zniżki 
- na wszystkie usługi oprócz medycyny estetycznej 

Indywidulana Praktyka Lekarska Renata Zaniewska, ul. Kopernika 24, 07-200 Wyszków 
 

 10 % zniżki  
- na usługi stomatologiczne 
 

Salon Meblowy „Aria”, ul. Gen. J. Sowińskiego 73A, 07-200 Wyszków 
 

 12 % zniżki 
- na wybrane meble systemowe 

 15 % zniżki  
- na wszystkie materace i poduszki profilowane 

 7 % zniżki 
- na wybrane łoża tapicerowane 

 5 % zniżki  
- na pozostałe wyroby nieobjęte innymi promocjami 
 

Gabinet masażu i rehabilitacji „Revival”, ul. Pułtuska 31, 07-200 Wyszków 
 

 10% zniżki  
- na masaż leczniczy/klasyczny,  

 10% zniżki  
- na elektroterapię,  

 10% zniżki  
- na laseroterapię,  

 10% zniżki  
- na masaż relaksacyjny,  

 10% zniżki  
- na masaż limfatyczny, 

 10% zniżki  
- na kinesiology taping, 

 10 % zniżki 
- na instruktaż ćwiczeń, 

MBJ CLEAN, ul. Białostocka 25A, 07-200 Wyszków 
 

 10 % zniżki 
- na zakup odzieży używanej, 

 20 % zniżki 
- na pranie dywanów, 

Centrum Napraw Samochodów Michał Waszelewski, ul. Świętojańska 169,  
07-200 Wyszków 
 



                                                                          

 15 % zniżki 
- na naprawy samochodów, 
F.P.H.U. „All For You” Kamila Wilczyńska 
 
„But.iq Style” Salon Obuwia, ul. 11 Listopada 40 lok.4, 07-200 Wyszków 

 5 % zniżki 
- na całą ofertę towarową w salonie z obuwiem. 

Poradnia Dietetyczna Agnieszka Czajkowska 
Poradnia Dobry Dietetyk, ul. Gen. J. Sowińskiego 57, 07-200 Wyszków (Przychodnia Gin 
Medicus) 
 

 15 % zniżki  
- na wszystkie usługi w Poradni Dobry Dietetyk. 
Salon Optyczny Spec Optyk Patryk Krystian Grzegorczyk 
ul. I. Daszyńskiego 36, 07-200 Wyszków 
 

 15 % zniżki  
- na okulary korekcyjne, 

 15 % zniżki  
- na szkła korekcyjne, 

 15 % zniżki  
- na okulary przeciwsłoneczne. 
N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy 
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 
 

 5 % zniżki  
- na cały asortyment w sklepach internetowych: Ogrodosfera.pl (www.ogrodosfera.pl), Eco-Market.pl 
(www.eco-market.pl), PanMajster.pl (www.panmajster.pl) z wyjątkiem produktów objętych promocją.  
Myah Julia Kreyser 
ul. Kasprowicza 90/29, 01-949 Warszawa 
 

 15 zniżki 

- na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w sklepie internetowym www.myah.com.pl. 
„KA – AR” Katarzyna Sieńkowska  
Sklep „Emma”, ul. Sowińskiego 62, 07-200 Wyszków (Galeria Wyszków – 2 piętro) 
 

 3 % zniżki 
-  na rajstopy i skarpety,  

 3 % zniżki 
- na bieliznę i gorsety,  

 5 % zniżki 
- na piżamy, koszule i szlafroki,  

 5 % zniżki 
- na czapki, szaliki, rękawiczki i chusty,  

 7 % zniżki 

http://www.ogrodosfera.pl/
http://www.eco-market.pl/
http://www.panmajster.pl/


                                                                          

- na pościel, koce, poduszki i prześcieradła,  

 7 % zniżki 
- na bluzki, golfy i body. 
 
 

AVAILO Sp. z o.o. 
Jasionka 948, 36-002 Jasionka, nr tel. 22 45 00 000 
 

 10 % zniżki  
- na wszystkie pakiety dostępne na stronie www.haloprawo.pl. 

 

Świat Kwiatów Marcin Sikora 
ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa 
 

 5 % zniżki  
- na cały asortyment sklepu dostępny na stronie www.sklepkwiatow.pl. 

 

BZ Group Sp. z o.o. 
Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski 
 

 10% zniżki 
- na Pakiet 1 Doradcy Informatycznego, upoważniający do skorzystania z 8 interwencji Eksperta Technicznego 
(www.doradcainformatyczny.pl, nr infolinii  22 330 7777). 

 
 

http://www.doradcainformatyczny.pl/
tel:223307777

