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Nasza Tłocznia,  Konary 92, 05-660 Warka, Tel .  600 583 582 

USŁUGOWE TŁOCZENIE SOKU:
330ML, 750ML, 3L, 5L

SPRZEDAŻ SOKÓW TŁOCZONYCH.
PONAD 25 SMAKÓW. 

100% SOKI NATURALNE 
BEZ ŻADNYCH DODATKÓW

N

 Choinki to nieodzowna część 
świąt. Przed choinką każdy z nas staje 
się na chwilę dzieckiem i jak dziecko 
cieszy jej widokiem. Zachęcamy do 
obejrzenia pięknie rozświetlonego 
drzewka w Konarach. 

Redakcja

na zrobić zdrowe zakupy! Tłocznia 
otwarta jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9 - 19 oraz w przedświą-
teczne soboty w godzinach 9 - 14. 
Zdrowe 100% soki bez żadnych do-
datków, a także od niedawna w bu-
teleczkach 250 ml naturalne syropy 
między innymi z malin, pigwowca 
japońskiego i młodych pędów sosny. 
Zapraszamy! 

 W mikołajkową niedzielę, 6 
grudnia w naszym regionie rozbłysła 
największa choinka! Ma 24 metry 
wysokości i znajduje się przy „Naszej 
Tłoczni” w Konarach. Choinka wyła-
nia się ponad dachami i jest widoczna 
z drogi krajowej 79, a także z drogi 
wojewódzkiej 731. W całej okazałości 
można obejrzeć ją pod adresem: „Na-
sza Tłocznia” Konary 92 oczywiście 
w gminie Warka. Przy okazji moż-

Okres świąteczny jest przede wszystkim atrakcyjny wizualnie. Miliony światełek ozda-
biają nasze domy, a jednocześnie całe miasta i wsie. Lubimy ten czas – świecące ozdoby 
umilają nam długie, ciemne wieczory, a spacery stają się iście świąteczne. Do pełni za-
chwytu brakuje już chyba tylko śniegu, który w ostatnich latach jest bardzo pożądany

Rozbłysła największa choinka w regionie

 Infolinia przekazuje zgłoszenie 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Warce. Pracownik 
Ośrodka po otrzymaniu zgłoszenia 
kontaktuje się z seniorem i ustala za-
kres pomocy.
 Informacje na temat programu 
można uzyskać pod numerami telefo-
nów w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Warce:
48 667 02 20
48 667 02 26
48 667 02 27

Urząd Miejski w Warce

 Celem programu jest zapewnie-
nie usługi wsparcia osobom w wieku 
70 lat i więcej, które pozostają w do-
mach w stanie epidemii i nie mogą 
liczyć na pomoc najbliższego otocze-
nia, np. rodziny, sąsiadów.
 Senior, który nie może uzyskać 
pomocy ze strony otoczenia w formie 
dostarczenia zakupów podstawowej 
potrzeby, obejmujących m.in. arty-
kuły spożywcze oraz środki higieny 
osobistej może zwrócić się o pomoc 
pod numerem infolinii:  22 505 11 11.
 Koszt zakupów pokrywa senior, 
usługa jest bezpłatna.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce 
przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”

Wspieraj Seniora!

22 505 11 11
REKLAMA


