
 BEZPŁATNA GAZETA www.twojkurierolsztynski.pl Nr 3 (3)  maj 2017Nakład 15 000

STRONA 6STRONA 4

IS
SN

 2
54

3-
90

65
100% POLSKIEGO KAPITAŁU

KOrUPcJa 
w OlsZtyNIE



2 Nr 3 (3) maj 2017

JUMPING ZONE 
GastrONOMIa



3www.twojkurierolsztynski.pl

Park Trampolin Jumping Zone po-
jawił się na mapie Olsztyna w lutym 
tego roku jako drugi tego typu obiekt 
w Olsztynie, a zarazem największy 
Park Trampolin w Polsce północno-
-wschodniej. Jumping Zone posiada 
bogatą ofertę dostosowaną zarówno 
do najmłodszych, jak i trochę starszych 
osób chcących uczyć się podstaw akro-
batyki oraz takich, które mają zamiar 
podszkolić swoje umiejętności. To ide-
alne miejsce dla szkolnych wycieczek 
i do wyjść grupowych oraz organizacji 
imprez takich jak urodziny czy spotka-
nia integracyjne.  

JUMPING ZONE to całoroczny Park 
Trampolin cechujący się różnorodno-
ścią i unikatowością, na ponad 2000 
m2 czeka na Was 88 trampolin podzie-
lonych na 9 stref do skakania, z których 
na tle parków na świecie szczególnie 
wyróżnić możemy:

1. Football shoot on – boisko do 

gry w piłkę nożną umieszczone 

na trampolinach. zarówno gra-

cze, jak i bramkarz dzięki tram-

polinom mogą zagrać w piłkę 

w całkiem nowym wymiarze, 

przekraczając granice własnych 

możliwości; 

2. Jump volleyball arena – pierw-

sze na świecie boisko do siatków-

ki z wykorzystaniem trampolin 

sześciobocznych! trampoliny 

umieszczone są po sześć pól na 

każdej ze stron, wymiary boiska 

zbliżone są do rzeczywistego; 

3. Parkour street sports zone – stre-

fa połączonych ze sobą 20 trampo-

lin sześciobocznych, ustawionych 

na różnych poziomach wysokości 

do 120 cm.

Ponadto są tutaj dostępne: 

4. Dodgeball arena – miejsce prze-

znaczone do popularnej gry 

matorem to tylko część atrakcji, jakie 
czekają na jubilata i jego gości. 

Lekcje WF-u to kolejna propozycja 
Jumping Zone, tym razem skierowa-
na do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz liceów. Zajęcia mają 
na celu zabawę i przede wszystkim  
aktywnie spędzony czas. Dzięki nim 
rozwijana jest koordynacja ruchowa 
i ogólna sprawność fizyczna, a ucznio-
wie pod okiem trenera mogą nauczyć 
się podstaw akrobatyki. 
W Parku nie zabrakło również ka-
wiarni Cafe zone to miejsce, gdzie, po-
pijając aromatyczną kawę czy zajadając 
się pysznymi ciastami i innymi przeką-
skami, można odpocząć po 
wyczerpującym jumpingu 
lub poczekać na bliskie 
osoby. 

w zbijaka, tyle że w wersji na 

trampolinach;

5. slam dunk zone – 3 pola z trampo-

linami i koszami do koszykówki 

na różnych wysokościach, dosto-

sowanych do wieku oraz umiejęt-

ności;

6. Gladiators fights zone – właśnie 

w tym miejscu dwójka gladiato-

rów stanie do walki na równo-

ważni na miękkie wałki; 

7. slackline zone – chodzenie po 

cienkiej i niezbyt stabilnej linie na 

dystansie 5 m nad przepaścią wy-

pełnioną gąbkami; 

8. Freestyle jump arena – to basen 

umożliwiający wykonywanie 

podniebnych akrobacji, dający 

możliwość przełamania własnych 

granic strachu;

9. Crazy jump arena – strefa szalo-

nych skoków to 30 trampolin na 

ponad 500 m2, dających wiele moż-

liwości zarówno treningowych, 

jak i zabawowych.

Aktualnie w budowie jest 10. stre-
fa – Olimpic zone, gdzie znajdować się 
będą 2 trampoliny sportowo-wyczy-
nowe, używane na mistrzostwach na 
całym świecie, posiadające certyfikat 
Międzynarodowej Federacji Gimna-
stycznej FIG. Trampoliny takie 
są odpowiednie nie tylko dla 
skoczków ćwiczących na 
trampolinie, ecz także 
uprawiających inne 
dyscypliny sportowe.

Jumping Zone po-
siada również 
w swojej ofercie or-
ganizację imprez uro-
dzinowych. Specjalnie 
przeznaczony do tego 
celu kącik urodzi-
nowy, zabawa na 
trampolinach, gry 
i konkursy z ani-

Szukasz miejsca w Olsztynie, które za-
pewni Tobie i Twoim maluchom atrak-
cje z prawdziwego zdarzenia? Już znala-
złeś – bez zastanowienia należy wskazać 
Jumping Zone przy ul. Przemysłowej 
6A. Kręci Cię parkour, street workout, 
free running? To miejsce jest stworzone 
właśnie dla Ciebie! 

rOZrywKa

JUMPING ZONE 
– NaJFaJNIEJsZy ParK traMPOlIN w OlsZtyNIE

sPrawdŹ, cO Nas wyrÓŻNIa Na tlE KONKUrENcJI!
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KAPIK (?)

Te groźne pajęczaki mogą przenosić 
wiele chorób z babeszjozą na czele. Jak 
się przed nimi bronić? Na to pytanie od-
powiedział nam Tomasz Zakrzewski ze 
sklepu zoologicznego Zyg-Zak przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 4.
Jednym z mitów jest, że kleszcze żyją  
z daleka od ludzkich skupisk: w lasach, 
na łąkach czy terenach podmokłych. Te 
pasożyty są obecne wszędzie, nie tylko  

w lesie, lecz także na trawniku, w parku 
czy w przydomowym ogrodzie. Istnieje 
duże ryzyko, że pies złapie kleszcza nawet 
na bardzo krótkim spacerze – tłumaczy 
Tomasz Zakrzewski.
Jak się przed nimi bronić? Jest kilka 
sprawdzonych sposobów, m.in. specjalne 
krople czy obroże antykleszczowe. – W 
asortymencie mamy krople dla psów i ko-
tów. Preparat nakrapla się na skórę karku, 
aby nasz pupil go nie zlizał. W okazyjnej 
cenie posiadamy także specjalne, wodo-
odporne obroże, które chronią psa przed 
kleszczami nawet do ośmiu miesięcy, czyli 
przez cały okres aktywności pajęczaków. 
Można je stosować nawet u dwumiesięcz-
nych szczeniąt – kończy właściciel
Zyg-Zaka.

KlEsZcZE ataKUJą! 
ZadbaJ O ZdrOwIE swOJEGO PUPIla

ZwIErZĘta
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MIEsZKaNIa

NIsKIE KOsZty ZaKUPU, 
atraKcyJNE cZyNsZE, 

dObra JaKOŚĆ wyKONaNIa 

Biuro na placu budowy:  ul. Bartąska, Olsztyn 
Pon. - Pt. 09:00 17:00       Sob. 09:00 14:00 

Wioletta Kulgajuk: +48 518-945-575, w.kulgajuk@osiedleplatinium.pl
Izabela Sobota: +48 518-945-595, i.sobota@osiedleplatinium.pl

www.osiedleplatinium.pl

Jako jedyni w Olsztynie w ofercie posiadamy
2-poziomowe mieszkania w cenie 3500 zł/m2.

Lokalizacja, dzięki której możliwy jest szybki i łatwy 
dojazd do Kortowa oraz centrum miasta, co pozwala 
zaoszczędzić czas w godzinach szczytu komunikacyjnego.
W pobliżu powstaje obwodnica Olsztyna.

Znajdujące się w pobliżu zaplecze handlowo-usługowe.

Miłośnicy sportów zimowych będą mogli korzystać 
z położonego w pobliżu wyciągu Kartasiówka.

Położony nieopodal przystanek autobusowy i tramwajowy 
pozwala na uniezależnienie się od własnego środka 
transportu.

Bliskość natury ‒ rzeka, las, jezioro Bartąg, sieć tras 
spacerowych i rowerowych ‒ to szansa na relaks i 
wytchnienie w dowolnym momencie oraz codzienne sycenie 
wzroku malowniczymi widokami.

KONKUrENcyJNa OFErta 
OsIEdla PlatINIUM
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ZdrOwIE

„Be Fit and Jump” – to nazwa, ale jedno-
cześnie  hasło, które mówi wszystko. Fit 
and Jump to pasja, przedsiębiorczość, 
zaangażowanie i zamiłowanie do ak-
tywności fizycznej. Zaczęło się od nie-
wielkiego klubu fitness w sercu Łodzi. 
Dziś kluby istnieją w ponad 150 miej-
scach w kraju i za granicą, a niebieskie 
logo jest najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem trampolinowego szaleństwa. 
Olsztyn nie jest białą plamą na mapie 
Polski – nasz Fit and Jump został otwar-
ty w dniu 18 marca 2017 r. i znajduje się 
przy ul. Toruńskej 1A.
W obecnym świecie modne stało się 
dbanie o swoje zdrowie – racjonalne 
odżywianie i aktywność fizyczna są nie-
odzownymi elementami zabieganej co-
dzienności, stanowią bowiem swoistą 
poduszkę amortyzującą skutki stresują-

ne spalanie kalorii, 
dzięki któremu 
szybko zauważa-
my efekty. Jest 
ono indywidual-
ne dla każdego,  
w zależności od 

z a a n g a ż o w a n i a 
możemy stracić na-

wet 800 kcal.
Wartością dodaną tej 

formy ruchu jest fakt, iż po-
zwala ona na treningi cardio bez 

obciążania stawów. Trampoliny i pro-
gram treningowy zostały stworzone 
w ten sposób, aby także osoby starsze, 
otyłe czy kontuzjowane (po konsultacji 
lekarskiej) mogły uprawiać ten sport.
Aby dopasować się do potrzeb wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału  

cego życia. Z tego 
powodu też jest 
ogromne zapo-
t r z e b o w a n i e 
na wszelkiego 
typu zajęcia 
sportowo-re-
kreacyjne. Dla-
czego spośród 
szerokiego wa-
chlarza warto wybrać 
właśnie trampoliny? Zda-
niem osób korzystających z tej 
formy treningu największą jej zaletą jest 
duża przyjemność, jaką daje. Trampolina 
to atrybut dziecka – dzieciństwo kojarzy 
nam się z beztroską, radością i brakiem 
problemów, a to automatycznie wywo-
łuje uśmiech na twarzach. Oczywiście 
równie ważną korzyścią jest intensyw-

w treningach, zajęcia odbywają się codzien-
nie w godzinach porannych między 8:00  
a 9:00 (w zależności od dnia) oraz wie-
czornych o 19:30, natomiast w soboty  
o godz. 10:00.
Podczas trwających godzinę zajęć około 
40 minut to skoki, pozostała część to ćwi-
czenia wzmacniające oraz rozciągające ze 
szczególnym naciskiem kładzionym na 
najbardziej problematyczne partie, czyli 
brzuch, uda i pośladki.
Dla odwiedzających nas studentów przy-
gotowane zostały specjalne zniżki zarów-
no na wejścia indywidualne (-35%), jak  
i na zakup karnetów (-20%).
Udział w pierwszych zajęciach jest nieod-
płatny, proponujemy więc założyć strój 
sportowy oraz buty z miękką podeszwą  
i jak najszybciej odwiedzić klub, aby dołą-
czyć do grona entuzjastów trampolin.

FIt aNd JUMP
Olsztyn, ul. tOruńska 1a, zatOrze   tel. 572 408 999
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ZdrOwIE

dIEta w saM 
raZ Na latO

PrzykŁaDOWe  letnIe  Menu

śniadanie: serek wiejski z jeżynami, pieczywo
II śniadanie:  orzeźwiający koktajl porzeczkowy z nutą mięty
lunch: pulpeciki drobiowe w delikatnym sosie koperkowym

podwieczorek:  owocowa galaretka z nasionami chia i polewą kakaową
kolacja: sałatka z serem lazur, karmelizowaną gruszka i orzechami

śniadanie: letnia owsianka z sezonowymi owocami
II śniadanie: chlebek bananowy własnego wypieku z masłem orzechowym

lunch: makaron pełnoziarnisty z kawałkami indyka i sosem kurkowym
podwieczorek: chłodnik litewski z jajkiem

kolacja: sałatka z serem kozim, ziarnami, jadalnymi kwiatami i miodowym winegretem

POnIeDzIaŁek

WtOrek 

śniadanie: twarożek ze szczypiorkiem, rzodkiewką i pieczywem
II śniadanie: orzeźwiające smoothie z melona, mango i ogórka

lunch:  mousaka z mięsem wołowym, bakłażanem i dietetycznym, bezglutenowym beszamelem
podwieczorek: krem z batatów z mleczkiem kokosowym

kolacja: sałatka ze szparagami w szynce dojrzewającej, z jajkiem i sosem tatarskim na bazie jogurtu 
bałkańskiego

I śniadanie: naleśniki kawowe z malinami i polewą z gorzkiej czekolady
II  śniadanie: zielone gazpacho

lunch: FIT KING burger w pełnoziarnistej bułce, z wołowiną, warzywami, surówką à la colesław 
i pikantnym sosem

podwieczorek: sałatka z bobem, pomidorkami koktajlowymi, prażonym bekonem, ziarnami 
i koperkową oliwą

kolacja: risotto z kurczakiem, brokułami i zielonym curry

ŚrODa

CzWartek

I śniadanie: pasta z białych, wędzonych ryb z marynowanymi warzywami i pumperniklem
II śniadanie:  chłodnik truskawkowy

lunch: grillowany filet z okonia z masłem ziołowym
podwieczorek: dietetyczny sernik na jaglanym spodzie

kolacja: tartinki z twarożkiem, pomidorkiem koktajlowym i wędzonym łososiem

PIĄtek

Zbliżający się sezon letni to czas 
wakacji, urlopów, wyjazdów 

i wszystkich przyjemności, jakie niesie 
ze sobą wypoczynek. W tym okresie 
szczególnie uciążliwy staje się obowią-
zek codziennego przygotowywania 
właściwie zbilansowanych posiłków 
dla całej rodziny. Jednocześnie jest to 
czas, w którym w sposób szczególny 
zależy nam na doskonałym samopo-
czuciu i wyglądzie.
Bardzo pomocna w tej sytuacji może 
być propozycja firmy Fit King Cate-
ring. Dieta pudełkowa dostarczana 
codziennie pod drzwi pozwoli cieszyć 
się wolnym czasem, a jednocześnie 

dbać o ciało.
Dlatego też mocno zachęcamy do sko-
rzystania ze specjalnej letniej oferty 
firmowej. Dla wszystkich  proponu-
jemy 5% rabatu dotyczącego zamó-
wień wykonanych od 1.07.2017 r. do 
31.08.2017 r., przygotowujemy także 
specjalne letnie menu. 
Zestawy posiłków są odpowiednio 
zbilansowane, a w ofercie letniej bazu-
ją przede wszystkim na świeżych, se-
zonowych produktach wysokiej jako-
ści. W nowym menu będzie mnóstwo 
owoców, orzeźwiających smoothie, 
koktajli i przeróżnych chłodników.

wIĘcEJ INFOrMacJI ZNaJdUJE sIĘ Na 

FItKING.Pl

WartO lateM DOŁĄCzyĆ DO GrOna 

zaDOWOlOnyCH klIentÓW FIrMy FIt 

kInG CaterInG I CIeszyĆ sIĘ WsPanIaŁyM 

zDrOWIeM, saMOPOCzuCIeM I FIt sylWetkĄ!

tEl. 795 300 391

5%
rabat

PrzykŁaDOWe  

II śniadanie: 

lunch: 

podwieczorek: 

kolacja: 

II śniadanie:

lunch: makaron pełnoziarnisty z kawałkami indyka i sosem kurkowym

kolacja: sałatka z serem kozim, ziarnami, jadalnymi kwiatami i miodowym winegretem

śniadanie: 

II śniadanie: 

lunch:  mousaka z mięsem wołowym, bakłażanem i dietetycznym, bezglutenowym beszamelem
podwieczorek: 

kolacja: sałatka ze szparagami w szynce dojrzewającej, z jajkiem i sosem tatarskim na bazie jogurtu 

I śniadanie:

lunch: FIT KING burger w pełnoziarnistej bułce, z wołowiną, warzywami, surówką à la colesław 

podwieczorek: sałatka z bobem, pomidorkami koktajlowymi, prażonym bekonem, ziarnami 

kolacja:

I śniadanie: pasta z białych, wędzonych ryb z marynowanymi warzywami i pumperniklem

podwieczorek: 

kolacja: tartinki z twarożkiem, pomidorkiem koktajlowym i wędzonym łososiem

się wolnym czasem, a jednocześnie 
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Co jakiś czas opinią publiczną wstrzą-
sają ujawniane przez CBA przypadki 
przestępstw o charakterze korupcyjnym  
w życiu publicznym i gospodarczym – 
w szczególności w instytucjach pań-
stwowych i samorządowych – które są 
związane z działalnością godzącą w inte-
resy ekonomiczne państwa.
Czy zatem oznacza to, że jest to temat,  
z którym jesteśmy obeznani? Okazuje 
się, że niekoniecznie. Śpieszymy więc 
przybliżyć w ogólnym zarysie tę pro-
blematykę oraz pokazać działania odpo-
wiednich służb na przykładach pocho-
dzących z lokalnego środowiska. 
Korupcja z definicji jest wykorzystaniem 
urzędu publicznego, pełnionej funkcji 
lub pozycji dla korzyści osobistej. Przeja-
wia się ona w różnych formach, między 
innymi:
• łapownictwa biernego – jest to 
przestępstwo zwane potocznie sprzedaj-
nością urzędniczą. Polega ona na przy-
jęciu lub obietnicy korzyści majątkowej 
albo osobistej; 
• łapownictwa czynnego – przestęp-
stwo najczęściej określane jako przekup-
stwo, polegające na obietnicy udzielenia 
lub udzieleniu korzyści o charakterze 
majątkowym lub osobistym osobie peł-
niącej funkcję publiczną;
• wykorzystywania środków budże-

towych i majątku publicznego do ce-

lów prywatnych lub osobistych ko-

rzyści – czyli świadomego, niezgodnego 
z prawem dysponowania tymi środkami;
• płatnej protekcji – polega ona na 
bezprawnym wywarciu wpływu na de-
cyzję, działanie lub zaniechanie osoby 
pełniącej funkcję publiczną;
• handlu wpływami, np. przyjęcie ko-
rzyści za głosowanie – to przestępstwo 
tzw. sprzedajności wyborczej i przekup-

których 155 prowadzono na materiałach 
własnych, 126 zaś na materiałach prze-
kazanych przez prokuraturę. Z tej liczby 
w 2016 r. zakończono 63,3% z nich, czyli 
178 – 107 wniesieniem aktu oskarżenia, 
62 (w tym 4 warunkowo) umorzeniem, 
9 natomiast zakończono w inny sposób 
(np. przekazano do innych organów, 
włączono do innych postępowań).
Olsztyn niestety nie jest w tej kwestii 
chwalebnym wyjątkiem na mapie Pol-
ski. Mamy na naszym lokalnym terenie 
zarówno kilka medialnych, jak i kilkana-
ście mniej nagłośnionych spraw, których 
ujawnienie zawdzięczamy działaniom 
CBA. 
Jednym z najnowszych wątków jest za-
trzymanie w dniu 8 marca 2017 r. byłego 
Dyrektora TVP SA Oddziału Tereno-
wego w Olsztynie Jarosława K. oraz lo-
kalnego przedsiębiorcy z Olsztyna Woj-
ciecha K. Ten ostatni miał korumpować 
byłego dyrektora TVP Olsztyn, który 
w zamian za korzyści majątkowe zlecał 
podległym mu dziennikarzom przygoto-
wywanie materiałów na temat przestęp-
cy z Olsztyna Piotra M., pseud. Troll. 
Równie aktualną sprawą jest zatrzyma-
nie w lutym 2017 r. przez agentów lu-
belskiej Delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego inspektora nadzoru 
jednego z dużych dystrybutorów energii 
elektrycznej i właściciela biura projek-
towego w związku z łapówkami za od-
biory robót elektroenergetycznych przy 
budowach dróg ekspresowych. Postępo-
wanie nadzorowane jest przez Proku-
raturę Okręgową w Olsztynie i dotyczy 
ponad 16 tys. zł łapówek dla inspektora 
za wystawienie opinii przy budowie dro-
gi ekspresowej S-51 Olsztyn-Olsztynek. 
Od pierwszych dni lutego 2017 r.  
Centralne Biuro Antykorupcyjne pro-
wadzi czynności analityczno-infor-
macyjne nad dokumentacją Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
w Olsztynie. Analiza dokumentów zde-
cyduje o dalszych krokach. W odpowie-
dzi na nasze pytania CBA wskazało, że 
na razie nie podjęto żadnych decyzji – na 
tym etapie nie jest przesądzone, czy do-
szło do ewentualnego naruszenia bądź 

stwa wyborczego; 
• łapownictwa gospodarczego – doty-
czy osoby pełniącej funkcję kierowniczą 
lub mającej, z racji zajmowanego stanowi-
ska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ 
na podejmowanie decyzji związanych  
z działalnością jednostki.
Działaniami w zakresie wykrywania przy-
padków korupcji zajmuje się Centralne 
Biuro Antykorupcyjne (CBA) działające 
na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym. Zasadniczym celem jego działa-
nia jest walka z nadużywaniem władzy 
oraz wykorzystywaniem uprzywilejowa-
nej pozycji do osiągania korzyści osobi-
stych i majątkowych, a także ujawnianie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu in-
stytucji publicznych oraz podmiotów go-
spodarujących środkami publicznymi lub 
korzystających ze wsparcia finansowego 
państwa.
Jak wynika z informacji uzyskanych  
z CBA, jego jednostki organizacyjne  
w 2016 r. prowadziły ogółem 439 spraw 
operacyjnych. Dane statystyczne obejmu-
jące ostatnie trzy lata obrazuje natomiast 
Tabela 1.

Fakt, że coraz więcej osób dobrze oce-
nia działania CBA, znajduje odzwiercie-
dlenie w liczbie napływających do Biura 
sygnałów o potencjalnych przypadkach 
korupcji lub zdarzeniach ją uprawdopo-
dobniających. Ma to bezpośredni związek 
z coraz większą świadomością społeczną 
obywateli oraz wynika z dostrzegania nie-
prawidłowości oraz poczucia współodpo-
wiedzialności za ogólnie pojęty interes 
społeczny.
Z danych za rok 2016 wynika, że Central-
ne Biuro Antykorupcyjne wszczęło 281 
postępowań przygotowawczych, spośród 

złamania prawa.
Z kolei w połowie ubiegłego roku agenci 
CBA weszli do 12 specjalnych stref eko-
nomicznych w całej Polsce. Wśród nich 
była także Warmińsko-Mazurska Strefa 
Ekonomiczna. W ramach śledztwa zabez-
pieczane są dokumenty mające związek  
z badaniem prawidłowości finansowania  
i rozliczania szkoleń oraz przedsięwzięć 
reklamowych przez podmioty zarządza-
jące SSE. Obecnie prowadzone jest przez 
Delegaturę CBA w Gdańsku postępowa-
nie przygotowawcze.
Niestety wszystkie te sprawy są jeszcze 
w toku ustaleń stanu faktycznego i CBA 
odmówiło ujawnienia szczegółów swoich 
działań.

Organem prowadzącym czynności wyja-
śniające w przypadkach podejrzenia prze-
stępstw o charakterze korupcyjnym są 
właściwe prokuratury. Skontaktowaliśmy 
się z rzecznikiem prasowym Prokuratury 
Okręgowej w Olsztynie panem Krzysz-
tofem Stodolnym, który poinformował, 
że organ ten nie prowadzi statystyk po-
równawczych liczby spraw korupcyjnych  
w stosunku do ogółu postępowań. Wska-
zano natomiast, że aktualnie prowadzo-
nych jest 9 postępowań, w których cały 
czas zbierane są materiały dowodowe.
Jednym z nich jest sprawa dotycząca za-
trzymania w dniu 19 grudnia 2016 r. 
trzech osób podejrzanych o ustawienie 
przetargu i wyłudzenie około 400 000 zł 
z MSWiA na organizację konferencji na-
ukowej. Na początku lipca 2016 r. sprawą 
zainteresowali się policjanci, a zakrojone 
na szeroką skalę działania operacyjne oraz 
przesłuchania kilkudziesięciu świadków 
potwierdziły, że doszło do ustawionego 
przetargu i wyłudzenia środków unijnych 
z MSWiA. Śledztwo jest obecnie prowa-
dzone pod nadzorem Prokuratury Okrę-
gowej w Olsztynie i nie został jeszcze  
w tej sprawie przygotowany akt oskarże-
nia.
Drugą sprawą budzącą wiele emocji jest 
zatrzymanie przez Centralne Biuro An-
tykorupcyjne na początku lutego 2016 r. 
Barbary Z. – Wojewódzkiej Konserwa-
tor Zabytków w Olsztynie oraz lokalnego 

OlsZtyN

KOrUPcJa 
w OlsZtyNIE

 

rok
liczba spraw operacyjnych

wszczętych prowadzonych zakończonych
2014 181 477 214
2015 225 488 247
2016 200 439 185

Tabela 1. Sprawy operacyjne w latach 2014-2016
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przedsiębiorcy. Prokuratura postawiła 
już Barbarze Z. zarzut dotyczący przyję-
cia korzyści majątkowej w postaci obra-
zu. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.

Postępowania wyjaśniające w sprawach 
przestępstw korupcyjnych prowadzą 
również policja, Agencja Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, ministerstwa, NIK  
ich działania są również wspomagane 
przez szereg organizacji pozarządowych, 
np. Centrum Edukacji Obywatelskiej czy 
Stowarzyszenie Stop Korupcji. 
Działalność wszystkich wyżej wymie-
nionych organów prowadzi do umo-
rzenia postępowania lub sformułowania  
i przekazania do sądu aktu oskarżenia. 

Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika pra-
sowego Sądu Okręgowego w Olsztynie 
sędziego Olgierda Dąbrowskiego-Że-
galskiego, analizy statystyczne dotyczące 
liczby osób skazanych przez sądy okręgu 
olsztyńskiego za przestępstwa korup-
cyjne w sektorze publicznym za ostat-
nie 3 lata nie wskazują jakiejś wyraźnej 
dynamiki wzrostu lub spadku (dane ze-
stawiono w Tabeli 2). We wszystkich 
latach poddanych analizie stanowią one 
jedynie ułamek procenta wszystkich ska-
zanych w danym roku. Sędzia podkreśla 
jednak, że uwagę zwraca fakt, iż w każ-
dym roku analizowanego okresu w tym 
wąskim, kilkunastoosobowym gronie 
dominują osoby skazane za czyn z art. 
229 § 3 Kodeksu karnego, który odnosi 
się do czynu polegającego na działaniu w 
celu skłonienia osoby pełniącej funkcję 
publiczną do naruszenia przepisów pra-
wa albo udzieleniu korzyści majątkowej 
takiej osobie za naruszenie tych przepi-
sów. 

Spośród toczących się obecnie procesów 
największą uwagę zwraca sprawa najgło-
śniejsza, dotycząca korupcji w Urzędzie 
Marszałkowskim w Olsztynie.

W ramach przypomnienia – funkcjona-
riusze Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w listopadzie 2014 r. zatrzymali 
Igora H., dyrektora Departamentu Poli-
tyki Jakości. Urzędnik miał wziąć 20 tys. 
łapówki od przedsiębiorców Władysła-
wa B. i Tadeusza Z. Dzięki temu mieli 
oni uzyskać kontrakt na kampanię me-
dialno-wizualną związaną z promowa-
niem żywności naturalnej.

Kilka miesięcy później doszło do kolej-
nych zatrzymań – trzech urzędniczek  
z Urzędu Marszałkowskiego w Olszty-
nie i jednego urzędnika z Urzędu Gmi-
ny w Dywitach.  Urzędniczki usłyszały 

przeanalizować dodatkowe dokumenty 
dotyczące wcześniejszych przetargów 
(nieobjętych zarzutem prokuratorskim) 
organizowanych przez Urząd Marszał-
kowski.

Wśród postępowań toczących się obec-
nie przed sądami okręgu olsztyńskiego 
jest kilka mniej medialnych spraw do-
tyczących przestępstw korupcyjnych  
w sektorze publicznym. 

Rzecznik Sądu Okręgowego wskazał 
przykładowo, że Sąd Rejonowy w Kę-
trzynie zajmuje się aktualnie sprawą 
przeciwko czterem mężczyznom oskar-
żonym o czyn z art. 229 § 3 k.k. Pro-
kurator oskarżył ich o to, że w latach 
2014-2015 udzielili korzyści majątko-
wej w kwotach od 240 zł do 1,5 tys. zł 
osobie pełniącej funkcję publiczną, tzn. 
odpowiedzialnej za nadzór nad skaza-
nymi wykonującymi karę ograniczenia 
wolności i sporządzanie w tym zakresie 
dokumentacji do sądu, by skłonić ją do 
podania do Sądu Rejonowego w Kętrzy-
nie nieprawdziwych danych co do odby-
cia przez nich kary ograniczenia wolno-
ści w postaci wykonywania nieodpłatnej 
dozorowanej pracy na cele społeczne. 
Tymczasem w rzeczywistości oskarżeni 
tej kary nie wykonywali.

Z kolei w Sądzie Rejonowym w Szczyt-
nie jest sprawa przeciwko Markowi D. 
oskarżonemu o nieprawidłowości przy 
realizacji niektórych zamówień publicz-
nych w Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie. Marek D. został oskarżony m.in.  
o to, że w 2011 r., jako naczelnik wydzia-
łu inwestycji i gospodarki nieruchomo-

zarzuty m.in. niedopełnienia obowiąz-
ków i przekroczenia uprawnień przy 
zamówieniu publicznym. Miały one in-
formować przedsiębiorcę Władysława 
B. co do szczegółów przetargów na ob-
sługę medialną kilku imprez. Natomiast 
pracownik Urzędu Gminy w Dywitach 
miał ujawnić Władysławowi B. kwestie 
techniczne związane z telebimem, a także 
kwotę, za jaką gmina chce kupić ekran.

W połowie roku 2016 do Sądu Rejono-
wego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia  
w tej sprawie i obejmował on osiem osób, 
w tym pięciu urzędników oraz trzech 
przedsiębiorców. Jeszcze przed rozpo-
częciem procesu w październiku 2016 r. 
główni oskarżeni w aferze korupcyjnej 
dobrowolnie poddali się karom więzie-
nia w zawieszeniu i grzywnom. Sąd Re-
jonowy w Olsztynie na wniosek o do-
browolnym poddaniu się karze orzekł 
wobec byłego dyrektora Departamentu 
Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego  
w Olsztynie Igora H. karę półtora roku 
więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 10 tys. 
zł grzywny oraz przepadek 20 tys. zł, któ-
re H. przyjął jako łapówkę od Władysława 
B. Z kolei B., któremu zarzucono korum-
powanie urzędników po to, by jego firma 
obsługiwała medialnie imprezy organizo-
wane przez urząd, został skazany na rok 
i osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu 
na trzy lata oraz 10 tys. zł grzywny. Jego 
wspólnik Tadeusz Z. dostał osiem miesię-
cy więzienia oraz zobowiązany został do 
zapłacenia tysiąca zł grzywny.

Proces pozostałych oskarżonych toczył 
się zwyczajnym trybem. Miał się on za-
kończyć na ostatniej rozprawie w dniu 
22 marca 2017 r. Prokurator Dagmara 
Kuspiel w mowie końcowej powiedzia-
ła, że zachowania urzędników nie moż-
na traktować jako naruszenia dyscypliny 
pracy, w jej ocenie są to zdecydowanie 
zachowania podlegające odpowiedzial-
ności karnej. Złamana została zarówno 
zasada uczciwej  konkurencji i równego 
traktowania wykonawców wynikająca  
z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, jak również zasada przejrzystości 
postępowania zgodna z unijnymi wytycz-
nymi. Oskarżeni nie przyznają się do winy 
i złożyli wniosek o uniewinnienie. Sąd 
odłożył ogłoszenie wyroku do 5 kwietnia 
2017 r., jednak w tym dniu poinformo-
wano, że proces został wznowiony. Sąd 
chce ponownie wezwać na przesłucha-
nie oskarżone o przekroczenie upraw-
nień urzędniczki oraz skazanego już w 
sprawie korupcji właściciela firmy, która 
obsługiwała medialnie imprezy organi-
zowane przez urząd. Ma zamiar również 

ściami Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie, w związku z przetargiem na remont 
jednego z budynków uczelni zażądał 
od przedsiębiorcy korzyści majątkowej  
w zamian za uzyskanie przez współpracu-
jącą z nim firmę kontraktu na podwyko-
nawstwo w tym zamówieniu publicznym. 
Marek D. został też oskarżony o przekro-
czenie uprawnień w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowych poprzez utrudnianie 
przetargu publicznego w 12 postępowa-
niach prowadzonych w latach 2008-2011 
w WSPol w Szczytnie. 
Natomiast w Sądzie Rejonowym  
w Szczytnie jest też sprawa przeciwko le-
karzowi Janowi B. Prokuratura oskarżyła 
go o to, że w latach 2001-2002, pełniąc 
funkcję ordynatora w jednym ze szpitali 
w Mrągowie, w związku z zakupem przez 
szpital taśm TVT (wyrób medyczny) fir-
my J. & J. zażądał od przedstawiciela han-
dlowego tej firmy korzyści majątkowych 
w kwotach ponad 1,6 tys. zł oraz prawie 
3 tys. zł, a następnie przyjął je przekazane 
na rachunek bankowy na podstawie fik-
cyjnych umów-zleceń.  fikcyjnych umów-
-zleceń. 
Podsumowując, można powiedzieć, że 
przestępstwa korupcyjne nie są bardzo 
mocno rozpowszechnione i nie stanowią 
dużego odsetka toczących się w sądach 
postępowań, jednak da się zauważyć, iż są 
obecne w naszym najbliższym otoczeniu. 
Jest prawdopodobne, że skala takich sytu-
acji może być większa – części z nich nie 
udaje się bowiem wykryć. Musimy zda-
wać sobie jednak sprawę, że w całej Pol-
sce wiele urzędów, instytucji, organów  
i organizacji pozarządowych cały czas jest 
zaangażowanych w walkę z procederem 
korupcji, który może przybierać różne 
oblicza. 

OlsZtyN

Tabela 2.  Liczba skazanych według rodzaju przestępstw (z wyłączeniem Kodeksu kar-
nego skarbowego) z okręgu olsztyńskiego.

art. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
ogółem 

skazanych 6129 5306 5289

art. 229 §1 kk 1 0 0
art. 229 §2kk 0 1 2
art. 229 §3kk 15 11 14

art. 230 kk 0 1 0
art. 230a §1 kk 0 0 0
art. 230a §2 kk 0 0 2

razem 
(przestępstwa 
o korupcję)

16 13 18

procentowo 
(przestępstwa 
o korupcję)

0,261 0,245 0,340
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dla dZIEcI

Sezamkowe Animacje to olsztyńska fir-
ma zajmująca się organizacją imprez dla 
dzieci. Animatorzy gwarantują Two-
im dzieciom 100% słodko spędzonych 
chwil w iście disnejowskim towarzy-
stwie! Zaproś na przyjęcie urodzinowe 
Myszkę Miki oraz Minnie, a Twoje 
dziecko będzie miało niezapomniane 
wspomnienia z ulubionymi, bajkowymi 
bohaterami. 
 
Sympatyczni i doświadczeni animato-
rzy z Sezamkowych Animacji są nieza-
stąpieni podczas wesel, przyjęć komu-
nijnych czy różnego rodzaju eventów. 

ona tylko 69 złotych za godzinkę 
super zabawy!
 
Chcesz zobaczyć 
jak Sezamkowe 
Animacje zdoby-
wają serca dzieci? Zajrzyj na 
fanpage firmy (www.facebook.com/
SezamkoweAnimacje), gdzie obejrzysz 
zdjęcia pełne uśmiechów i zabawy. 
I Ty możesz sprawić radość swoim 
dzieciom, zapraszając do nich Myszkę 
Miki i Minnie!

Z nimi czas płynie dzieciom szybciej 
i przyjemniej, a rodzicom – spokojniej.
 
Cennik dla każdej imprezy jest ustalany 
indywidualnie – wszystko zależy od tego, 
czego potrzebujecie Ty i Twoje dzieci.
 
Dzięki Olsztyńskiej Karcie Rabatowej 
zyskujesz dodatkowo 30% zniżki na wy-
najem uwielbianych przez maluchów 
- Myszki Miki lub Minnie, które w oka-
mgnieniu zabawią młodsze towarzystwo, 
dając tym samym chwilę wytchnienia 
starszemu gronu. Za tę przyjemność za-
płacisz niewiele — z rabatem kosztuje Cię 

ona tylko 69 złotych za godzinkę ona tylko 69 złotych za godzinkę 

Chcesz zobaczyć Chcesz zobaczyć 
jak Sezamkowe 
Animacje zdoby-
wają serca dzieci? Zajrzyj na 
fanpage firmy (www.facebook.com/
SezamkoweAnimacje), gdzie obejrzysz 
zdjęcia pełne uśmiechów i zabawy. 
I Ty możesz sprawić radość swoim I Ty możesz sprawić radość swoim 
dzieciom, zapraszając do nich Myszkę 
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sezonu w pełni uwarunkowany jest od 
warunków pogodowych.
11. Jak DŁuGO trWa nauka la-

tanIa?

W zależności od umiejętności użytkow-
nika od 2 do 5 min.
               
Z całą pewnością wszystkim kochającym 
adrenalinę i wodę przygoda z Flyboard® 
na lata utkwi w pamięci.  Serdecznie za-
praszamy do świata ekstremalnych prze-
żyć.

rOZrywKa

Nad jeziorem Ukiel dla miłośników 
sportów wodnych dostępna jest nie lada 
gratka. 
Flyboard® to urządzenie służące do 
uprawiania ekstremalnych sportów 
wodnych, które ma krótką historię, zo-
stało bowiem wynalezione w 2011 roku. 
Można na nim wykonywać różnorodne 
akrobacje w wodzie – i poruszać się z 
dużą prędkością pod jej powierzchnią 
– oraz w powietrzu. Siłą napędową każ-
dego Flyboard® jest skuter wodny, któ-
rego moc jest wykorzystywana do wy-
tworzenia dwóch strumieni wody pod 
ciśnieniem. To one unoszą urządzenie 
wraz z użytkownikiem nad powierzch-
nią wody.
Korzystanie z tej niebywałej atrakcji 
oraz jej dostępność zawdzięczamy te-
amowi Flyboard Polska, który jest obec-
ny codziennie na Plaży Miejskiej przy ul. 
Jeziornej 8.
Z pewnością jest to rozrywka zapew-
niająca sporą dawkę adrenaliny i, jak się 
okazuje, jest dostępna dla każdego. 
Dodatkową atrakcją jest to, że lot na Fly-
board® zostanie zarejestrowany przez 
kamerę GoPro. Warunkiem niezbęd-
nym do otrzymania nagrania jest dostar-
czenie własnej karty pamięci microSD 
o pojemności min. 8 GB. 
Oto garść niezbędnych informacji dla 
osób zainteresowanych:
1. ktO MOŻe lataĆ na FlyBO-

arD®?

Użytkownicy muszą mieć ukończone 16 
lat. Nie ma żadnych limitów co do wagi 
i wzrostu osób latających.

Flyboard®  umożliwią loty nawet do 18 
m nad taflą wody. Oczywiście wysokość 
zależna jest od 3 czynników: długości 
węża, mocy skutera wodnego oraz cię-
żaru ciała użytkownika.
6. JakIe sĄ OGranICzenIa Wa-

GOWe?

Nie ma ograniczeń wagowych! 
7. Czy trzeBa uMIeĆ PŁyWaĆ?

Wymagana jest umiejętność pływania!
8. Jak sIĘ PrzyGOtOWaĆ DO 

lOtu?

Jako iż jest to sport wykorzystujący  
w pełni nie tylko mięśnie nóg, ale i ca-
łego ciała, przed lotem zalecamy roz-
grzewkę i rozciągnięcie wszystkich par-
tii mięśni.
9. CO zaBraĆ na lOt?

Strój kąpielowy ( zalecamy jednoczę-
ściowy dla kobiet ;-) ) , ręcznik. Z na-
szej strony zapewniamy kask, kamizelkę 
oraz piankę. 
10. Jak DŁuGO trWa sezOn 

W POlsCe?

Sezon rozpoczynamy z dniem 1 maja, 
kończymy 30 września. Start i koniec 

2. GDzIe I W JakICH MIeJsCaCH 

MOŻna lataĆ na FlyBOarD®?

Na produktach Zapata-Racing latamy: 
na jeziorze, morzu, oceanie oraz innych 
zbiornikach wodnych przy minimalnej 
głębokości wynoszącej 4 m.  Zabronione 
jest użytkowanie w basenie oraz innych 
płytkich zbiornikach wodnych. 
3. Czy latanIe na FlyBOarD® 

Jest BezPIeCzne?

Tak. Instruktor przez cały czas  kontro-
luje bezpieczeństwo użytkownika oraz 
dba o nie. Jego zadaniem jest sterowanie 
mocą ciśnienia wody w taki sposób, aby 
w momencie jakichkolwiek problemów 
zminimalizować zagrożenie.
4. Jak DzIaŁa FlyBOarD® ?

Flyboard® to deska do latania nad taflą 
wody, wykonywania efektownych ewo-
lucji oraz nurkowania. Sercem urządzenia 
jest skuter wodny do którego podłączony 
jest wąż (18 lub 23 metry) przekazujący 
strumień wodny, do dysz umieszczonych 
pod naszymi stopami. 
5. Jak WysOkO MOŻna sIĘ 

WznIeŚĆ?

NIEZwyKŁa atraKcJa 
Na PlaŻy MIEJsKIEJ w OlsZtyNIE

Plaża Miejska, Jezioro ukiel 

ul. Jeziorna 8,10-153 Olsztyn

rezerwacja:

tel: +48 796 456 333

40 ZŁ ZNIŻKI 
Na 20 MINUtOwy lOt.
*tylko w dni powszednie.
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z uwzględnieniem wyjątkowych 
propozycji przygotowanych na in-
dywidualne zamówienie,  których 
nie można znaleźć w codziennej 
karcie. 
Priorytetem dla właścicieli i pra-
cowników jest dbałość o niepo-
wtarzalny nastrój, tak aby chwile 
spędzone w restauracji były nieza-
pomniane i stanowiły miłe wspo-
mnienia. Z całą pewnością każdy, 
kto odwiedzi to miejsce, wróci tu 
w poszukiwaniu smacznej kuchni 
oraz dyskretnej i profesjonalnej ob-
sługi. Serdecznie zapraszamy! 

GastrONOMIa

rEstaUracJa 
w sErcU OlsZtyNa

W sercu miasta, nieopodal sta-
rówki znajdziemy kameralną re-
staurację o wdzięcznej nazwie Ho-
ryzonty Cafe. Mieści się ona przy 
ul. Pieniężnego 17/12 (dawne 
kino Polonia). Chodź tymczasowo 
dotarcie do niej jest utrudnione 
przez roboty drogowe związane 
z przebudową ulicy, warto po-
święcić trochę czasu i wybrać się 
na spacer po starym mieście za-
kończony wizytą w tym klima-
tycznym miejscu. 
Specjalnością szefów kuchni są 
potrawy polskie i europejskie. Na-

Restauracja Horyzonty to dosko-
nałe miejsce na szybki lunch part-
nerów biznesowych, rodzinny 
obiad, a także spotkanie z przyja-
ciółmi czy romantyczną kolację.
W miejscu takim jak to można 
również z powodzeniem zorgani-
zować kameralne przyjęcia oko-
licznościowe, takie jak chrzciny, 
komunie, jubileusze czy przyjęcia 
weselne. W ten wyjątkowy czas 
personel z najwyższą starannością 
zadba o to, aby sprostać oczekiwa-
niom klientów. 
Ważne momenty życia, które zde-
cydujemy się spędzić w przemiłej 
atmosferze restauracji Horyzon-
ty Cafe, muszą być niezwykłe, 
a więc i menu tego dnia powinno 
spełniać to kryterium. Dlatego też 
wyboru dań na specjalne okazje 
dokonuje się wspólnie z klientem 

wet najbardziej wybredny smakosz 
znajdzie tu dania, których kosz-
towanie będzie dla niego niewąt-
pliwą przyjemnością. Klient może 
wybierać z bogatego menu spośród 
różnorodnych zup, mięsnych i ryb-
nych drugich dań, makaronów oraz 
rozmaitych pierogów i naleśników. 
Opracowano również specjalne 
menu z dziecięcymi przysmakami 
oraz słodkie co nieco na miłe za-
kończenie obiadu. 
W odpowiedzi na oczekiwania po-
tencjalnych klientów zadbano także 
o tych, którzy planują zjeść ze sma-
kiem, ale w zapracowanym dniu 
nie mogą sobie pozwolić na wygo-
spodarowanie czasu na wizytę bez-
pośrednio w restauracji. Wszyst-
kie dania są dostępne również na 
zamówienie z dowozem prosto do 
domu.

Wydawca gazety upoważnia każdorazowo do brania przez jedną osobę nie więcej niż 5 egzemplarzy gazety Twój Kurier Olsztyński. Branie powyżej 5 egzemplarzy przez jedną osobę wymaga pisemnej zgody wydawcy. 
Roznoszenie gazety oraz przenoszenie nakładu w inne miejsce wymaga pisemnej zgody wydawcy. 

Redaktor naczelny:
Jakub Starowieyski

Wydawca:
WAMA Media Group Sp. z o.o.
Okopowa 14, 10-075 Olsztyn
KRS: 577077 

Kontakt:
redakcja@twojkurierolsztynski.pl
www.twojkurierolsztynski.pl

Biuro reklamy:
666 235 111
redakcja@twojkurierolsztynski.pl

Drukarnia:
Drukarnia w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia lub reklamy.  
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UrOda 

Wielu z nas zastanawia 
się, jak znaleźć ide-
alnego fryzjera, 
który wykreuje 
nowy wizeru-
nek, a wizyta 
w jego salonie 
będzie chwilą 
o d p o c z y n k u 
i relaksu? 
R o z w i ą z a n i e 
jest bliżej niż 
się wydaje. Do-
skonała lokalizacja 
w pobliżu centrum mia-
sta, nowoczesny budynek i de-
signerskie biało-czarne wnętrze kusi 
osoby pragnące zadbać o swoje fryzury. 
W przyjemnym, klimatyzowanym 
wnętrzu odnajdujemy właścicielkę, pa-
nią Marlenę Cilulko – osobę niezwy-
kle dynamiczną, która tutaj się spełnia 
i realizuje swoje cele. Pomimo młodego 
wieku ma wieloletnie doświadczenie we 
fryzjerstwie. To specjalistka z pasją pra-

i podążające za najnowszymi trendami 
w modzie. Specjalnością salonu jest rów-
nież praca z najmłodszymi klientami. 
Fryzjerzy „Black & White” wzbudzają 
zaufanie dzieci, sprawiając, że milusiń-
scy chętnie przychodzą na kolejne spo-
tkania.
Niezwykle istotną czynnością wpływają-
cą na oczekiwany efekt wizyty w salonie 
fryzjerskim jest też dobrze wykonana 
koloryzacja. Podczas farbowania indy-

cująca na najwyższym po-
ziomie. 

Salon Fryzjerski 
„Black & White” od 
samego początku 
skupia osoby cał-
kowicie angażu-
jące się w swoją 
pracę i traktujące 

zawód jak pasję 
i powołanie. Ekipa 

doświadczonych pro-
fesjonalistów, którzy są 

specjalistami w dziedzinie 
dopasowania odpowiedniej 

fryzury, zajmie się również doradz-
twem w zakresie stylizacji, doboru ko-
smetyków, a także pielęgnacji włosów.
W ofercie znajduje się oczywiście strzyże-
nie od lekkiego odświeżenia po całkowitą 
zmianę wizerunku. Fryzjerzy pomagają 
dopasować fryzurę do kształtu twarzy, 
rodzaju włosów, charakteru, wykonywa-
nej pracy oraz stylu bycia. Panom propo-
nują zarówno strzyżenie klasyczne, jak 

widualnie dobierany jest kolor – w taki 
sposób, aby współgrał on z odcieniem 
cery, kolorem i oprawą oczu oraz naj-
chętniej stosowanym makijażem. Wła-
ścicielka postawiła sobie za cel, aby każda 
klientka czuła się z nowym odcieniem jak 
najlepiej, dlatego uważnie wsłuchuje się w 
indywidualne potrzeby i na tej podstawie 
proponuje odpowiedni kolor.

sZUKasZ 
dObrEGO FryZJEra? 
ZaJdŹ dO salONU 
„blacK & wHItE”
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UbEZPIEcZENIa

W Olsztynie dostępna jest duża licz-
ba pośredników oferujących sprzedaż 
wszelkiego rodzaju ubezpieczeń. Spo-
śród wielu specjalizujących się w tym 
firm znaczącą rolę odgrywa PAKO 
UBEZPIECZENIA. Jest to dynamicznie 
rozwijająca się agencja ubezpieczeniowa, 
która zrzesza agentów z wieloletnim do-
świadczeniem. 
Współpraca z 18 towarzystwami ubez-
pieczeniowymi daje każdemu Kliento-
wi możliwość porównania wielu ofert 
w jednym miejscu. Kilkunastoletnie do-
świadczenie w branży i dobra znajomość 
rynku pozwoliły przygotować wiele 
atrakcyjnych rozwiązań, które bezpo-
średnio przekładają się na zapewnienie 
Klientom odpowiedniej ochrony ubez-
pieczeniowej. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe propo-
nują wysokiej jakości produkty w kon-
kurencyjnych cenach – zadaniem po-
średnika jest dobranie odpowiedniego 
zakresu ubezpieczenia do potrzeb Klien-
ta. Są wśród nich:
• ubezpieczenia komunikacyjne – ubez-
pieczenie OC i AC, ubezpieczenie na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW), assistance, ubezpieczenie szyb 

dziemy tu  gotowej tabelki ze stawkami 
za ubezpieczenie. Na jego cenę wpły-
wa kilka lub kilkanaście parametrów 
i u różnych osób stawki za taki sam pro-
dukt ubezpieczeniowy mogą się od sie-
bie różnić.
W związku ze zbliżającym się sezonem 
wakacyjnym niezwykłym zaintereso-
waniem cieszą się ubezpieczenia na czas 
podróży. W biurze sprzedaży uzyska-
my rzetelną informację, na co należy 
zwrócić szczególną uwagę podczas po-
dejmowania decyzji o zawarciu umowy 
ubezpieczenia na czas podróży. Przykła-
dowo wiele osób pyta o Europejską Kar-
tę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), 
która potwierdza prawo do korzystania 
na koszt NFZ ze świadczeń zdrowot-
nych w czasie pobytu na terenie innego 
państwa UE. Jednak należy pamiętać, 
że dodatkowe ubezpieczenie podróżne 
znacząco uzupełnia i rozszerza zakres 
ochrony proponowany przez NFZ (np. 
koszty transportu  i  ratownictwa nie 
zawsze są w pełni pokrywane w ramach 
powszechnego ubezpieczenia w kraju 
pobytu, co w przypadku braku innego 
zabezpieczenia generuje znaczny rachu-
nek dla osoby poszkodowanej).

samochodowych, bagażu i in.;
• ubezpieczenia majątkowe – komplek-
sowe ubezpieczenie mieszkań, domów 
i domków letniskowych oraz ubezpie-
czenie OC w życiu prywatnym, a także 
ubezpieczenie jachtów i jednostek pływa-
jących;
• ubezpieczenia podróży – ubezpieczenia 
kosztów leczenia za granicą (z możliwo-
ścią rozszerzenia o choroby przewlekłe 
i tropikalne), nieszczęśliwych wypadków 
za granicą, bagażu, kosztów poszukiwania 
i ratownictwa i in.;
• ubezpieczenia firm i zawodowe – ubez-
pieczenia majątku firmy, odpowiedzial-
ności cywilnej firmy, ubezpieczenia pra-
cowników służby zdrowia, architektów, 
rolników, nauczycieli i wychowawców;
• ubezpieczenia na życie, zdrowotne i wy-
padkowe – ubezpieczenia na życie, ubez-
pieczenia grupowe, wypadkowe (NNW), 
pracownicze ubezpieczenia grupowe 
i zdrowotne, pakiety medyczne, ubezpie-
czenia szkolne.

W salonie sprzedaży każdy Klient jest 
traktowany w sposób indywidulany. 
W zależności od sytuacji i potrzeb dobie-
rane są odpowiednie produkty.  Nie znaj-

UbEZPIEcZ sIĘ!

tel. 605 597 547, 512 146 188 
biuro: Olsztyn, al. Piłsudskiego 32 lok. 13 

 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA - 18 FIRM W 1 MIEJSCU!

wyJEŻdŻasZ 
Na waKacJE? 

Dodatkowe ubezpieczenie 

podróżne może objąć:

1. koszty leczenia (w tym koszty 

transportu medycznego);

2. następstwa nieszczęśliwych 

wypadków (nnW);

3. odpowiedzialność cywilną (OC);

4. koszty ratownictwa i 

poszukiwania – polecane 

szczególnie osobom aktywnie 

odpoczywającym;

5. bagaż;

6. assistance – m.in. pomoc 

finansową w przypadku utraty 

środków płatniczych, opiekę 

nad małoletnimi dziećmi, pomoc 

w uzyskaniu zastępników 

zagubionych lub skradzionych 

dokumentów i wiele innych.

Wyjeżdżając na wakacje własnym 

środkiem transportu, należy także 

pamiętać o kolejnym ubezpieczeniu 

– w przypadku awarii naszego 

pojazdu assistance komunikacyjny 

zapewni bezstresowe i bezkosztowe 

kontynuowanie podróży. 

zapraszamy do odwiedzenia 

naszego punktu sprzedaży w celu 

zapoznania się ze szczegółami oraz 

skomponowania osobistego pakietu 

ubezpieczeń.
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MOda

Pragnieniem wszystkich jest, aby wspo-
mnienia z ceremonii zaślubin, zarówno te 

zapamiętane, jak i te utrwalone na zdjęciach, 
były najpiękniejsze. Aby dopracować wszyst-
ko w najdrobniejszych szczegółach, przygo-
towania do tej ważnej chwili trwają czasami 
wiele miesięcy. Jednym z najistotniejszych 
elementów jest wybór sukni ślubnej, w któ-
rej panna młoda stanie się szczęśliwą mężat-
ką. Spośród dostępnych w Olsztynie salonów 
na uwagę zasługuje z pewnością wyjątkowo 
korzystnie zlokalizowany – w samym cen-
trum miasta – Salon Ślubny Nowożeńcy. 
Znajdziemy w nim połączenie pełnego pro-
fesjonalizmu, doświadczenia, znajomości 
najnowszych ślubnych trendów oraz indywi-
dualnego podejścia i empatii, co sprawia, że 

obsługa uznawana jest za wyjątkowo komfor-
tową. W ofercie znajdują się suknie marek Mo-
nica Loretti, Dominiss i Duber z tegorocznych 
kolekcji, jest już również dostępna najnowsza 
kolekcja na rok 2018 Monica Loretti Viterbo. 
Niebawem planowane są premiery kolejnych 
kolekcji z 2018 r. Do dyspozycji przyszłych 
panien młodych jest również bogaty wybór 
wszystkich niezbędnych dodatków. W przy-
tulnym wnętrzu salonu zespół konsultantek 
i krawcowych pomoże w wyborze wymarzo-
nej kreacji. Serdecznie zapraszamy.

NOwOŻEŃcy
salON ŚlUbNy OlsZtyN

Hit na następny sezon

MALORY

Tegoroczny bestseller

FRANCESCA salon Ślubny „nowożeńcy” mieści się przy ul. Pieniężnego 23. 

Więcej informacji na stronie www.nowozency.biz.

✓ dom i mieszkanie

✓ nauka / kursy / szkolenia

✓ ubezpieczenia

✓ zdrowie

Pełna lista ofert promocyjnych jest pre-
zentowana na stronie www.rabatol.pl, 
oraz fanpage’u www.facebook.com/raba-
tol a liczba dostępnych promocji systema-
tycznie rośnie!

I Ty możesz zostać VIP-em! Zamów 
Olsztyńską Kartę VIP i korzystaj z naj-
lepszych ofert w mieście w promocyj-
nych cenach!

5 korzyści, jakie płyną z posiadania 

Olsztyńskiej VIP karty

Korzystać z promocji możesz codzien-
nie, a zyskujesz od 10% do nawet... 100% 
rabatów (GRATISY) na wybrane pro-
dukty i usługi oferowane przez lokalne 
firmy. To jednak nie wszystko — Olsz-
tyńska Karta VIP oferuje Ci ponadto 5 
bonusów:

Olsztyńska VIP Karta to rewelacyjny po-
mysł na prezent dla siebie, bliskiej osoby, 
a także dla pracowników w ramach pre-
mii motywacyjnej.

By otrzymać kartę w promocyjnej cenie, 
wystarczy zamówić ją ONLINE — do-
starczymy Ci ją w ciągu kilku dni pod 
wskazany adres GRATIS. Od jednej kar-
ty, która niesie wiele korzyści, dzieli Cię 
już tylko jeden krok!

Olsztyńska Karta VIP zapewnia Wam 
realne zniżki nawet do 60% lub więcej 
w kilkudziesięciu punktach partnerskich 
na terenie całego Olsztyna. Rabaty doty-
czą usług i produktów olsztyńskich firm 
i instytucji w wielu kategoriach, m.in.

✓ atrakcje dla dzieci i dorosłych

✓ restauracje (gastronomia)

✓ sport

✓ puby

✓ sklepy odzieżowe

✓ salony urody

✓ motoryzacja

1) atrakcyjne zniżki nie tylko dla Ciebie, 
lecz także dla całej grupy znajomych, 
z którymi korzystasz z usług lokalnych 
firm objętych naszymi rabatami (ich pełną 
listę znajdziesz na stronie www.rabatol.pl 
oraz www.facebook.com/rabatol);
2) pierwszeństwo w rezerwacjach: sto-
lików w restauracjach; terminów w sa-
lonach kosmetycznych, fryzjerskich; 
kursów i szkoleń; eventów — na torze 
kartingowym, w kręgielni, arenie paint-
ball, itd. Bo VIP nie czeka, VIP dostaje!
3) możliwość korzystania z ofert limito-
wanych, które dają Ci dostęp do produk-
tów i usług nieodstępnych dla „zwykłych 
śmiertelników” ;)
4) dostęp do ofert B2B (kategoria BIZ-
NES) – karta VIP jest idealna dla lokalnych 
firm i przedsiębiorców, którzy dzięki niej 
mogą zaoszczędzić na wielu usługach, np. 
na ofertach kursów i szkoleń dla pracow-
ników, organizacji imprez firmowych, za-
mawianiu projektów graficznych, gadże-
tów reklamowych i wielu innych;
5) możliwość nieograniczonego korzysta-
nia z karty aż do 01.01.2018!

JaK ZOstaĆ VIPEM w OlsZtyNIE? 
PrOMOcJE

PROMOCJA! 
Skorzystaj z 40% rabatu 

na zakup Olsztyńskiej VIP 
Karty — przy zamówieniu na 

stronie www.rabatol.pl/sklep wpisz 
Kod Rabatowy: “KURIER”, a otrzy-

masz 40% zniżki (29,99zł zamiast 
49,99zł) + wysyłka GRATIS! Ilość 

kart w promocji ograniczona — kto 
pierwszy, ten lepszy!

Termin promocji: czerwiec 2017
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