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Sport i rekreacja

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 

1. Park Wodny Aquarium, 

ul. Wincentego Witosa 3, 

07-410 Ostrołęka

50% ulgi  od  ceny podstawowej  biletu  za wstęp

na pływalnię (bilety normalne, ulgowe i rodzinne)

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-

Turystycznych i Infrastruktury 

Turystycznej,

 ul. Wincentego Witosa 1, 

07-410 Ostrołęka

50%  ulgi  w  zakresie:  wypożyczania  sprzętu

sportowego i korzystania z kortów tenisowych

Muzea i Kina

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 

1. Ostrołęckie Centrum Kultury,

ul. Inwalidów Wojennych 23, 

07-410 Ostrołęka

50% ulgi:

• za zajęcia w zespołach artystycznych,

• za  bilety  kinowe  Akademii  Edukacji

Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego

oraz repertuaru premierowego.

2. Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 

Plac gen. Józefa Bema 8, 

07-410 Ostrołęka,             

50% ulgi na bilety wstępu
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Zakupy

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 

1. ESSENTIA - Handel Art. 

Przemysłowymi Katarzyna Sikorska,

ul. Inwalidów Wojennych 5, 

07-410 Ostrołęka

Wyroby pończosznicze:

• 20 %  na cały asortyment powyżej kwoty 100

zł,

• 10 % na cały asortyment do kwoty 100 zł.

2. ZUB Mamątow, Maria Mamątow 

ul. 11 Listopada 22, 

07-410 Ostrołęka

Artukuły wykończeniowe:

• 5 % zniżki na zakup farb, klejów i lakierów;

• 8 % zniżki na zakup pozostałych produktów

(narzędzia, taśmy, folie i inne).

3. Ostrołęka Dis Sp. z o.o. Aleja Jana 

Pawła II 4 

• 3 % rabatu na całość asortymentu z 

wyłączeniem wyrobów tytoniowych,

• alkoholi, prasy, doładowania do telefonu oraz

opłat za rachunki w 

markecie ELeclerc Ostrołęka. 

4. MKW Suchecki sp. z o.o. - Stacja 

Paliw BP ul. Aleja Solidarności 8 

Ostrołęka 

• na zakup oleju napędowego - 5 gr/litr

• na zakup benzyny - 5 gr/litr

• na zakup LPG - 5 gr/litr 

5. P.H.U. MEBPOL s.j. z siedzibą ul. 

Aleje Wojska Polskiego 2 w Ostrołęce

• Od 3 do 7 % zniżki na cały asortyment (o 

wysokości zniżki na poszczególne meble 

decyduje właściciel sklepu)

6. Sklep GAMA ul. Prądzyńskiego 2

Sklep GAMA ul. Piłsudskiego 13

Sklep Mini GAMA ul. Żeromskiego 21

Sklep STODOŁA ul. Bogusławskiego 34

Sklep SAM SPOŻYWCZY ul. Hallera 4

• 3% zniżki w sklepach spożywczych na cały 

asortyment z wyłączeniem alkoholu, 

wyrobów tytoniowych, prasy i doładowania 

do telefonu oraz opłat za rachunki 

7. Sklep PAPIERNICZY ul. 

Prądzyńskiego 2

• 8% zniżki na całość asortymentu w sklepie 

papierniczym 
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Usługi

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 

1. AVAILO sp. z o.o.

z siedzibą Jasionka 954, 

36-002 Jasionka

www.availo.pl

nr telefonu: 22 22 80 800

e-mail: biuro@availo.pl 

Świadczenie  usług  pomocy  prawnej
z  wykorzystaniem  narzędzi  komunikacji
na odległość (telefon, fax, e-mail):

• 10  %  zniżki  na  zakup  pakietu  Mecenas
Direct  (w  ramach  którego  można  uzyskać
pomoc prawną udzielana przez adwokatów,
radców prawnych i doradców podatkowych),
w tym m.in.:
◦ prawo spadkowe,
◦ prawo dotyczące darowizn,
◦ prawo rodzinne,
◦ zabezpieczenie społeczne,
◦ prawo lokalowe i prawo nieruchomości,
◦ prawo pracy,
◦ postępowanie cywilne,
◦ prawo konsumenckie,
◦ prawo podatkowe,
◦ prawo karne,
◦ prawo administracyjne
telefoniczna pomoc prawna.

• 10  %  zniżki  na  zakup  pakietu  Mecenas
Direct  dla  Rodziny  (w  ramach  którego
można  uzyskać  pomoc  prawną  udzielana
przez  adwokatów,  radców  prawnych  i
doradców podatkowych), w tym m.in.:
◦ prawo spadkowe,
◦ prawo dotyczące darowizn,
◦ prawo rodzinne,
◦ zabezpieczenie społeczne,
◦ prawo lokalowe i prawo nieruchomości,
◦ prawo pracy,
◦ postępowanie cywilne,
◦ prawo konsumenckie,
◦ prawo podatkowe,
◦ prawo karne,
◦ prawo administracyjne
telefoniczna  pomoc  prawna,  opracowanie
umów, pism urzędowych, procesowych.
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