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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Miał

tel.: 728-820-552
600-985-465
600-931-058

• INSTALACJE C.W.U.,
Z.W.U. I KANALIZACJI
• INSTALACJE C.O.
• INSTALACJE
CENTRALNEGO
ODKURZACZA
• INSTALACJE
WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
• POMPY CIEPŁA
• UZDATNIANIE WODY
• KLIMATYZACJA
• FOTOWOLTAIKA
CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)
Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

Tel. 728 122 613

Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE
tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586
ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

www. system-olkusz.pl
biurosystem-olkusz@wp.pl

PROFESJONALNA
DEZYNFEKCJA
ANTYWIRUSOWA
I ANTYBAKTERYJNA
POMIESZCZEŃ
500 172 027

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

TUSZE I TONERY
do każdego urządzenia drukującego!!!
PROFESJONALNY SERWIS KOMPUTEROWY
NOTEBOOKI • KOMPUTERY • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE
PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
GAMING • PRODUKTY SIECIOWE
URZĄDZENIA FISKALNE
i wiele innych znajdź na

www.polnox.pl

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

"U GÓRALA"

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage

WSZYSTKO
Z DREWNA

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.

Serdecznie zapraszamy:

pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00
MOŻLIWOŚĆ

DOSTAWY

Surowe lub malowane

MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO
I MEBLE OGRODOWE

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset
modeli w tym białe lub bielone.

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane

CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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Informacje • Reklamy

Zakupy w czasach pandemii. Jak bezpiecznie
zaopatrzyć się w niezbędne produkty?
Pandemia COVID-19, wywoływana przez SARS-CoV-2, doprowadziła do znacznych ograniczeń
w wielu sferach handlu i usług. Zachowywanie środków ostrożności i higieny – szczególnie
podczas zakupów – może uchronić nie tylko nas, ale także naszych bliskich przed zarażeniem
się niebezpiecznym koronawirusem.

Dezynfekcja przystanków
autobusowych w gm. Olkusz
W związku z zagrożeniem koronawirusem trwa
akcja dezynfekcji przystanków autobusowych. To
właśnie tam gromadzi się najwięcej ludzi, a ryzyko,
że w powietrzu lub na powierzchni wiaty przystankowej znajdują się drobinki wirusa jest największe.
Dezynfekcja ma pomóc w ochronie osób, które nie
mają możliwości pozostania w domu w czasie ogólnokrajowej kwarantanny.
- Podejmujemy szereg działań
mających na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dezynfekcja przystanków pomoże chronić przede
wszystkim tych, którzy na terenie naszej gminy zmuszeni
są korzystać z komunikacji
zbiorowej w celu dotarcia do
pracy, apteki lub sklepu po najpilniejsze zakupy. O kolejnych
inicjatywach, również o wsparciu dla służb medycznych, będę
informował na bieżąco - mówi
Roman Piaśnik , burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz.

Pamiętamy o tym, że służby medyczne i sanitarne radzą, by zostać w domu, ale wiemy też, że
część z Was musi podróżować
komunikacją zbiorową. Dlatego,
m.in. poprzez dezynfekcje przystanków, staramy się zminimalizować możliwość zakażenia
wirusem SARS -CoV-2.
Dezynfekcja prowadzona będzie cyklicznie w godzinach
wieczornych i nocnych metodą
opryskową za pomocą urządzeń
wysokociśnieniowych.

Pamiętajmy i wspierajmy akcję
#zostanwdomu

Konieczność jak najszerszego izolowania społeczeństwa, związana
z pandemią COVID-19, przełożyła
się na zamknięcie znacznej części
sklepów, a także restauracji i instytucji kultury. Niektórzy przedsiębiorcy zdecydowali się prowadzić swoje interesy w Internecie.
W ten sposób ograniczone zostało
zarówno zagrożenie związane
z rozprzestrzenianiem koronawirusa, jak i ryzyko całkowitego zawieszenia działalności przez wiele
podmiotów gospodarczych.

W tradycyjnej formie nadal funkcjonują sklepy spożywcze. Handel
w nich odby wa się jednak przy
zwiększonych środkach ostrożności. Sprzedawcy decydują się m.in.
na oznaczanie specjalnych stref
przy kasach. Odpowiednie odległości między klientami stojącymi
w kolejce minimalizują bowiem
niebezpieczeństwo ewentualnego
przeniesienia koronawirusa na innych ludzi. Od 1 kwietnia w sklepach wprowadzono również limit
osób mogących robić w tym samym
czasie zakupy (trzy osoby na jedną
kasę). Dodatkowo, obsługa obowiązkowo będzie dezynfekować po
każdym kliencie terminale płatnicze oraz (na stacjach benzynowych)
dystrybutory.
Gotówka – zagrożenie
dla zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, co najmniej do

od 1956

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
przy�adających w t�� szczególny� czasie,
prag�iemy przekazać Państ�u najlepsze życzenia.
Niech jajko, sy�bol życia
doda nam wiar� w lepsze jut�o.
Niech Wielkanoc wniesie w nasze serca
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
Wesołego Alleluja!
Pracownicy i Zarząd
Przedsiębiorst�a Wodociągów
i Kanalizacji w Olkuszu

11 kwietnia obowiązuje zakaz
przemieszczania się osób na terenie kraju. Dokument dopuszcza
nieliczne wyjątki od tej zasady.
Jednym z nich jest zaspokajanie
potrzeb związanych z bieżącymi
sprawami ż ycia codziennego.
Możliwe są np. zakupy w sklepie
spożywczym. Gdy wychodzimy
z domu, bezwzględnie powinniśmy jednak pamiętać o zachowaniu
niezbędnych środków ostrożności.
W miejscach publicznych należy
unikać dotykania dłonią klamek
i poręczy. Dobrze mieć przy sobie
płyn dezynfekujący ręce. Podczas
zakupów obowiązkowe jest również używanie jednorazowych rękawiczek, które powinien zapewnić obiekt handlowy. Rozsądnym
pomysłem będzie też rezygnacja
z użycia banknotów i monet.

Płatność kartą płatniczą bądź kredytową rekomendowana jest przez
wielu ekspertów. Jak bowiem wskazują, koronawirus może utrzymywać się na gotówce nawet przez
kilka dni. Jeżeli jednak z różnych
względów decydujemy się płacenie
w tradycyjny sposób, zastosujmy się
do zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), która przypomina, że po kontakcie z pieniędzmi
należy umyć ręce. – Warto rozważyć płatność zbliżeniową, która
nie wymaga autoryzacji w postaci
wpisania kodu PIN. Wówczas
cała operacja przebiega bez dotykania urządzenia – zauważa

Łukasz Kozioł z Banku Ochrony
Środowiska i dodaje: – Duża część
funkcjonujących na polskim rynku
banków zdecydowała się na podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych z 50 do 100 zł. Tym
samym liczba transakcji wymagających użycia przez klientów terminali POS uległa znacznemu ograniczeniu. Jednocześnie Narodowy
Bank Polski wprowadził dwutygodniową kwarantannę gotówki,
która do niego trafia z instytucji
komercyjnych. Jest ona również
w tym czasie odkażana w wysokiej
temperaturze, nie mniejszej niż
150°C.
Zakupy bez wychodzenia
z domu

Zgodnie z za leceniami rządu
i służb sanitarno-epidemiologicznych, w celu ograniczenia fali
zachorowań, nie należy wychodzić z domu bez konieczności.
W określonych sytuacjach możliwe

jest przemieszczanie się – jednak
przy zachowaniu co najmniej 2 metrów odległości między pieszymi.
Obostrzenie nie dotyczy rodziców
z dziećmi do 13. roku życia i osób
niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Warto zatem zastanowić się
nad zakupami za pośrednictwem
Internetu, gdzie za towar lub
usługę płacimy tradycyjnym przelewem albo korzystając z systemu
płatności on-line. Wówczas nie jest
wymagany bezpośredni kontakt
z kurierem, który po prostu pozostawi przedmioty przed naszymi
drzwiami. Ten rodzaj zakupów nie
dość, że nie wymaga opuszczania
domu oraz minimalizuje ryzyko
zachorowania i rozprzestrzeniania
się koronawirusa, to jeszcze pozwala wspierać lokalny biznes, np.
restauracje. Część punktów gastronomicznych zdecydowała się bowiem na modyfikację działalności
i dowozi posiłki do klientów.
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Olkusz kupi respirator dla szpitala
Gmina Olkusz sfinansuje w całości zakup respiratora z nebulizatorem
dla Nowego Szpitala w Olkuszu. Jest to sprzęt, który znacznie poprawi
skuteczność olkuskiej placówki w leczeniu chorych na koronawirusa oraz
inne schorzenia, przy których niezbędne jest wspomaganie lub całkowite zastąpienie mięśni w pracy oddechowej. Sprzęt został już zamówiony,
dlatego kwestią czasu jest, aż trafi on do Srebrnego Miasta.
- W obliczu zagrożenia koronawirusem wszyscy solidarnie
robimy to, co możemy, by wspomóc służby medyczne. Przede
wszystkim zostajemy w domach.
Jako samorząd możemy jednak
nieco więcej. Nowy respirator
będzie darem dla lekarzy od
wszystkich mieszkańców Miasta
i Gminy Olkusz. Zakupiliśmy
sprzęt najwyższej klasy, choć,
jako burmistrz, mam nadzieję,
że nigdy nie będzie musiał zostać użyty. Jeśli jednak będzie
taka konieczność, jako społeczność będziemy mogli powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania – mówi Roman
Piaśnik, włodarz Olkusza.

środki ochrony bezpośredniej,
które będą przekazane do olkuskiego szpitala.
Skąd środki na działania
antykryzysowe?

Kryzys f inansow y, związany
z epidemią koronawirusa, dotyka również Gminy Olkusz.
Burmistrz wprowadza stanowcze
ograniczenia w bieżących wydatkach, które nie są niezbędne
do poniesienia w tym czasie.
Te oszczędności sprawiają, że
możliwe stało się wygospodarowanie – niezaplanowanych
wcześniej – pieniędzy na walkę
z koronawirusem.

Już teraz wiadomo, że do 30
czerwca nie odbędą się żadne
Zamówiony respirator to Puritan
miejskie uroczystości i imprezy
Bennett 980. Zakup tego modelu
kulturalne oraz sportowe. Są
został uzgodniony z przedstawito m.in. Dni Olkusza, Turniej
cielami Nowego Szpitala, którzy
Rycerski, Rozpoczęcie sezonu
najlepiej znają potrzeby pracująturystycznego, czy jubileusz
cych w nim lekarzy. Jest to jedno
30-lecia samorządu. W tym roku
z wielu działań, jakie podejzamknięty będzie również basen.
muje burmistrz Roman Piaśnik
w ostatnim czasie. Rozpoczęły - Trwa rewitalizacja Czarnej
się cykliczne akcje dezynfekcji Góry, także komfort korzyprzystanków autobusowych, na stania z basenu - sąsiadującego
których gromadzą się miesz- z pracami budowlanymi - byłby
kańcy zmierzający do pracy lub znacznie mniejszy niż dotychsklepu. Wspólnie z włodarzami czas. Nie mamy też pewności,
gmin powiatu olkuskiego oraz kiedy zagrożenie koronawirustarostą olkuskim uzgodnione sem minie, a tego typu obiekty
zostały wspólne w ydatk i na znów realnie będą bezpieczne.

Już teraz musielibyśmy kontraktować ratowników do obsługi.
Dziś widzimy, że są ważniejsze wydatki. Musimy brać pod
uwagę, że epidemia zmieni naszą codzienność na wiele miesięcy, przesuwając uwagę samorządu z mniej istotnych spraw
na ochronę życia i zdrowia.
Przygotowujemy się na różne
okoliczności – podsumowuje
Roman Piaśnik.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim mieszkańcom Olkusza
a szczególnie naszym Klientom
wszystkiego co najlepsze:
pogody ducha, rodzinnej świątecznej atmosfery i smacznego jajka.
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy P.G.K. Sp. z o.o.
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Melodia grana przez trębacza
4. Krzywonosy ptak morski
7. Człowiek szalony
9. Kształt, np. jajka
10. Kreskowy - na metce
11. Wyrzuca lawę na Sycylii
12. Kłujący chwast polny
13. Płynie przez Turyn
17. Pies Janka Kosa
18. Mieszkańcy Malmö
19. Wincenty, trzykrotny premier II RP
22. Taktomierz
24. Konny „hokej”
25. Sznurek z uchwytami dla boksera
26. Płynie przez Zagrzeb
Pionowo:
1. Średniow. oddział wojska
2. ... ze Spychowa, bohater „Krzyżaków”
3. Trunek do ponczu
5. Manewr kierownicy na skrzyżowaniu
6. Typ budowy ciała człowieka
8. Niewierny apostoł
14. Niezwykła rzecz
15. Pot. kula z podparciem na łokieć
16. Imienniczka Sienkiewicza
20. Sytuacja bez wyjścia
21. Gipsowy z formy
23. „Krzyżówkowa” kurtyzana
Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek (14.04.br.)
między 9.0 0 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190
038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Karolina Wilczyńska
"ZAPACH BZU"
Natalia Sońska
"PIOSENKI (NIE)MIŁOSNE"

Pokrycie dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku!
Pokrycia dachowe zawierające szkodliwy azbest to w naszym kraju poważny problem. Według specjalistów, do
usunięcia pozostało aż 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, a łączny koszt ich demontażu i transportu oraz utylizacji
wytworzonych odpadów to ok. 40 mld zł.
Pokrycia dachowe z azbestu (eternitu) - stan prawny
Gdy okazało się, że włókna azbestowe, po przeniknięciu do płuc, mogą powodować groźne choroby, również
nowotworowe, zakazano stosowania azbestu. W polskim Parlamencie powstała nawet specjalna Ustawa z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w Ministerstwie Gospodarki Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009–2032 (również Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz obrotu
i produkcji wyrobów zawierających azbest od 1 stycznia 2005 r.).
Na mocy tego prawa, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zinwentaryzowania
budynków zawierających materiały azbestopochodne. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Miasta
i Gminy Olkusz została przeprowadzona w 2015 r. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa jednak na właścicielach
budynków – jest na to czas do końca 2032 r. Gmina Olkusz od 2006 r. pokrywa koszty transportu i utylizacji wyrobów
azbestowych od Mieszkańców, którzy złożą stosowny wniosek. W latach 2018 - 2020 ,,Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” jest realizowane z dofinansowaniem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie
5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.
Demontaż azbestu
Azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy dokonać zgłoszenia do właściwych organów (budowlanych,
sanitarnych i inspekcji pracy).
Prace zaczynają się od zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w budynku, ogrodzenia terenu i oznaczenia
go tablicą z informacją, że w pobliżu trwają prace przy azbeście. Ekipa demontażowa musi być wyposażona w
jednorazowe kombinezony i maski na twarz, zabezpieczające przed pyleniem. O ile bowiem nieuszkodzony eternit nie
stanowi zagrożenia, to podczas demontażu może dojść do ukruszenia płyt i uwolnienia szkodliwego pyłu
azbestowego.
Aby ograniczyć ryzyko, stare pokrycie zwilża się wodą. Płyty odrywa się delikatnie, zaczynając od kalenicy. Należy je
umieścić na przygotowanych wcześniej paletach lub workach. Po usunięciu wszystkich elementów, odsłonięty
podkład trzeba dokładnie spłukać i zamieść. Aby konstrukcja nie pozostała odsłonięta zbyt długo, termin prac
demontażowych warto zgrać z dekarzem, który położy nowy dach.
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KĄCIK KULINARNY

BEZA PAVLOVA Z OWOCAMI
PYSZNY I PROSTY PRZEPIS

Tak, to prawda to prosty przepis, a efekt jest znakomity. Kiedy zaczęłam piec bezy ? Gdy
zmieniłam piekarnik na elektryczny, bo wg mnie to podstawa. Piekarnik gazowy nigdy
równo się nie nagrzeje, nie rozprowadzi nam tak ciepła. A ciepło przy bezie jest bardzo
ważne. Przy bezie należy uważać z temperaturą, gdy będzie za ciepło beza zrobi się brązowa. Będzie za zimno beza nie będzie upieczona.

CATERING ARQBA OFERUJE:
ABONAMENTY OBIADOWE Z DOWOZEM
105 zł ZA 7 DNI ZUPA + DRUGIE DANIE
MENU NA FACEBOOKU

A co można dodać do bezy? Oj wszelkie owoce, ale np popcorn i masę karmelową. Możesz zrobić z białek roladę
bezową. U mnie dzisiaj kolejny pomysł
na bezę Pavlova. Przygotuj poniższe
składniki i za 3 godziny maks będziesz
mieć piękną i pyszną bezę gotową.
A.. bezę możesz upiec dzień, dwa dni
wcześniej, pamiętaj tylko żeby nie przechowywać jej w zamkniętym pudełku,
ani wilgotnym miejscu. Ja ją zostawiam
na papierze do pieczenia, ściągam z papieru w ostatniej chwili.

663 615 662
530 640 460

#ARQBA11
Wraz ze stowarzyszeniem
"Bo żyje się raz"
- robimy zakupy seniorom

Beza Pavlova
• 6 białek + szczypta soli
• 30 dkg cukru pudru
• 1 łyżeczka octu winnego białego
• łyżeczka mąki ziemniaczanej
• papier do pieczenia +
ołówek i mały talerz

Masa :
• 36% śmietana do kremów małe opakowanie
• 125 gramów serka
mascarpone
• 3 łyżki cukru
• borówki + maliny + zielone listki mięty
• Włącz piekarnik na 110 C.
Białka ubijamy wraz ze szczyptą soli,
gdy już zrobią się białe dodajemy po
łyżce cukru ciągle ubijając . Nasza
piana białkowa, będzie gotowa gdy
z naszego mieszadła podniesionego
do góry nie będzie spływać piana.

Wtedy dodajemy mąkę ziemniaczaną
delikatnie całość mieszamy, dodajemy
ocet i znowu delikatnie mieszamy.
Pieczemy bezę

Na blasze do pieczenia układamy papier do pieczenia, kładziemy talerzyk
(ja daje taki śniadaniowy) i delikatnie
ołówkiem go obrysowujemy. W granicach koło rozkładamy naszą pianę.
Łyżką formujemy z niej w miarę
równą bezę, boki najlepiej do góry
wyciągać łyżką lub łyżeczką.

Tak przygotowaną bezę wkładamy do
piekarnika na 15 minut w temperaturze 110 C. Po tym czasie zmieniamy
temperaturę na 100 C i suszymy jeszcze 90 minut. Po tym czasie beza jest
gotowa. Zostaw ją w piekarniku aby
wystygła całkowicie. Wyjęta może

opaść, przez co będzie się kruszyć
przy przekładaniu na paterę.

Na ostudzoną bezę nakładamy nasz
krem, przygotowujemy go ze śmietany 36 i mascarpone. Do wysokiej
misy przelej śmietanę i zacznij ubijać
powoli dodawaj cukier i nadal ubijaj,
gdy śmietana będzie już prawie ubita
zacznij po łyżce dodawać mascarpone. Gdy całość się połączy masa
jest gotowa.
Dekorujemy bezę

Przekładamy masę na naszą bezę,
nakładamy owoce – u mnie borówki
i maliny. Ty możesz nałożyć inne
ulubione owoce, dobrze by nie miały
dużo soku, bo to nie będzie ładnie na
bezie wyglądać
I co to było takie trudne? Nie, a teraz
smacznego!

Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

DYŻURY APTEK - OLKUSZ
DZIEŃ

ADRES

9.04.2020

Czwartek

ul. Buchowieckiego 15 A

10.04.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 28

11.04.2020

Sobota

ul. Krakowska 16

12.04.2020

Niedziela (Wielkanoc)

ul. Rabsztyńska 2

13.04.2020

Poniedziałek
(Poniedziałek Wielkanocny)

al. 1000-lecia 2 B

14.04.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 14

15.04.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 64 B

16.04.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 60

17.04.2020

Piątek

al. 1000-lecia 2 B

18.04.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 64 B

19.04.2020

Niedziela

ul. Mickiewicza 7

20.04.2020

Poniedziałek

ul. Nullo 2

21.04.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 60

22.04.2020

Środa

ul. Piłsudskiego 22

23.04.2020

Czwartek

ul. Skwer 6

24.04.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 24

25.04.2020

Sobota

ul. Rabsztyńska 2

26.04.2020

Niedziela

al. 1000-lecia 17

27.04.2020

Poniedziałek

ul. Buchowieckiego 15 A

28.04.2020

Wtorek

al. 1000-lecia 2 B

29.04.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 64 B

30.04.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 14

1.05.2020

Piątek (Święto Pracy)

ul. Skwer 6

2.05.2020

Sobota

ul. Legionów Polskich 14

3.05.2020

Niedziela (Święto
Konstytucji 3 Maja)

ul. K. K. Wielkiego 28

4.05.2020

Poniedziałek

ul. Nullo 2

5.05.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

6.05.2020

Środa

ul. Buchowieckiego 15 A

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

www.opiekalasota.pl
Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko –
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej miejscowości
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także
psychologa.
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA"
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami
geriatrycznymi.
Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność)
OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA
Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać
w domu bez opieki.
ZABIEGI REHABILITACYJNE
W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy
Państwu zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.
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POLICJA
POLICJA OSTRZEGA! WYPALANIE TRAW JEST
NIEBEZPIECZNE, SZKODLIWE I KARALNE

SKLEP MOTORYZACYJNY

Pomimo licznych apeli, wypalanie traw to nadal powszechny problem, z którym co roku borykają się służby porządkowe. Pożary, do jakich dochodzi, wskutek utraty kontroli nad ogniem, są
poważnym zagrożeniem i stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i przyrody.
Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie. W ciągu ostatnich kilku dni w Gminie Klucze, w sprawie pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych, interweniowano aż 8 razy.
Policjanci przypominają o konsekwencjach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) art. 131 pkt 12 „Kto
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary — podlega karze aresztu albo grzywny. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodek wykroczeń (Dz.U.
z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.) art. 82 § 1 pkt 1 „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować
pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu
innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych — podlega karze aresztu
(od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo karze nagany”.art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak
również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi — podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.)
Sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Pamiętajmy, że każda interwencja zastępów straży pożarnej związana jest z wysokimi kosztami. Jednak koszty to nie tylko zużyte środki gaśnicze, paliwo, sprzęt – to
również ludzkie życie. Kiedy strażacy są dysponowani do gaszenia pożarów traw, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu. Udział w gaszeniu traw
może spowodować wydłużenie czasu dojazdu do poważnego zdarzenia i pomoc może przyjść zbyt późno.

POWIAT OLKUSKI. POLICJANCI SPRAWDZAJĄ, JAK MIESZKAŃCY RESPEKTUJĄ PRZEPISY
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

AG-MAR, Chełm ul. Grabie 33
kom. 501 101 873

Nie wszyscy obywatele przestrzegają przepisów, które weszły w życie za sprawą rozporządzenia ministra zdrowia. Osoby, które umyślnie nie stosują się do obostrzeń w związku z epidemią, muszą liczyć się
z poważnymi konsekwencjami prawnymi swoich zachowań.
W miniony weekend na terenie powiatu olkuskiego policjanci ujawnili 27 wykroczeń związanych z zakazem
gromadzenia się i przemieszczania osób. Mundurowi ukarali mandatami karnymi 18 osób i skierowali 4
wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Olkuszu, a także pouczyli 5 osób.
W większości przypadków były to wycieczki piesze lub samochodem w celach rekreacyjnych na teren
Pustyni Błędowskiej. Były również interwencje policyjne związane z przebywaniem osób na terenie stadionu sportowego, bezpodstawnego przemieszczania się osób, czy spożywania alkoholu i gromadzenia się
w miejscu publicznym. W jednym przypadku interweniowano wobec nieletniego, który przebywał bez
opieki dorosłego.
Przypominamy, że każdy obywatel zobowiązany jest do stosowania się do przepisów. Stan epidemii to nie
czas na spotkania towarzyskie! Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo!
Szczegółowe informacje o obostrzeniach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
Nieodpowiedzialne zachowanie osoby poddanej kwarantannie w Wolbromiu. Monitoring dowodem
w sprawie.
#zostanwdomu# to hasło, które powinno obowiązywać wszystkie osoby, a zwłaszcza te co są objęte
kwarantanną i muszą przebywać w miejscu zamieszkania lub izolacji. Liczba takich osób z dnia na dzień
rośnie. Kontrole służb dotyczące osób objętych kwarantanną, mają na celu zminimalizować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niestety nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji
i wychodząc z domu, narażają na niebezpieczeństwo innych.
Osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów w związku z epidemią, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeśli jesteśmy
objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Ważne jest, aby realizować polecenia wszystkich służb. Od tego zależy bezpieczeństwo, a co za tym idzie zdrowie i życie innych osób. Policjanci kontrolują miejsca objęte kwarantanną. Mogą kilkakrotnie sprawdzić, czy osoba, objęta
nadzorem, stosuje się do poleceń służb sanitarnych.
W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji przestrzegają decyzji, jednak zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnego zachowania osób,
które bagatelizują zalecenia służb.
Przykładem takiego zachowania, jest mieszkaniec gminy Wolbrom. Mężczyzna mimo obowiązku kwarantanny opuścił swoje miejsce zamieszkania 27.03.20
r. O tym zdarzeniu policjantów powiadomili funkcjonariusze Straży Miejskiej. Teraz policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem
z art. 116 kw. Dowodem w tej sprawie będzie zabezpieczony monitoring. O tym przypadku została poinformowana służba sanitarna, która może nałożyć
na taką osobę wysoką karę finansową. Z kolei, jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie, oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie
odpowiadać zgodnie z art. 161 kk. Za to przestępstwo grozi kara roku pozbawienia wolności.
Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym przestrzeganie wprowadzonych przepisów! Osoby objęte kwarantanną muszą
poddać się rygorom izolacji. Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo!

KRZE - POTRĄCONO PIESZĄ. POLICJANCI APELUJĄ O BEZPIECZNĄ JAZDĘ

AGA

SERWIS OPON

Tel. 889-710-510
532-072-366

• WYMIANA ORAZ NAPRAWA OPON KAŻDEGO RODZAJU
• SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom
(teren marketu budowlanego PSB)

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Upominek
od firmy gratis!
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Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE
Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

tel: 32

100 20 57

UDŹWIGNIEMY NAWET NAJWIĘKSZY PROBLEM!

Dźwigi od 30 - 200 ton
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58-letnia kobieta została potrącana przez samochód i trafiła do szpitala w Olkuszu. Kierowca
audi wyprzedzał samochód ciężarowy.
Do zdarzenia doszło w sobotę tj.28.03.20r. około godziny 10.20 na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krze, na pasie ruchu w kierunku Olkusza. Jak wstępnie ustalili policjanci, 58-letnia
kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych, gdy została potrącona przez kierowcę audi.
Mężczyzna wyprzedzał samochód ciężarowy. Kobieta ze złamaniami ręki i nogi trafiła do szpitala w Olkuszu. Kierujący audi był trzeźwy.
Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który wykonał oględziny. Policja wyjaśnia dokładnie przyczynę i okoliczności tego wypadku drogowego.
Policjanci zwracają się do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do
panujących na drodze warunków. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla
pieszych. Pamiętajmy o tym, że piesi należą do niechronionej grupy uczestników ruchu drogowego i w zderzeniu z pojazdem, przy dużej prędkości, nie mają oni żadnych szans na przeżycie.

Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60 m
Koparko-ładowarka

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR
www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby •
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

Informacje • Reklamy

SPRAWY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM
ZAŁATW PRZEZ TELEFON
PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA OLKUSZ
NZOZ Olmed

32 643 37 13

516 182 637

Eskulap sp. z o.o., ul. Kr. K. Wielkiego 110

32 647 01 05

694 208 976

COM Eskulap s.c., ul. Kr.K. Wielkiego 28

32 647 40 30

NZOZ "SANA - MED" 32 411 71 11

32 411 71 11

512 221 466

Centrum Medyczne S5 sp. z o.o.

32 754 62 22

668 127 238

NZOZ Pro Familia

32 754 35 22

NZOZ Inter - Med

32 205 88 30

32 642 41 47

696 385 827

PRZYCHODNIA GMINA BUKOWNO
NZOZ MEDBRUK

32 642 10 33

514 109 565

PRZYCHODNIE GMINA KLUCZE
NZOZ Zdrowie - Klucze

32 642 84 13

NZOZ Zdrowie - Bydlin

32 642 60 13

NZOZ Zdrowie - Jaroszowiec

32 642 86 78

660 287 471

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA WOLBROM
Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu

32 644 12 74

Ośrodek Zdrowia w Dłużcu

32 644 70 10

Ośrodek Zdrowia w Łobzowie

32 644 11 85

Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu

32 646 51 74

32 644 10 29

12 389 40 23

SP ZOZ - Trzyciąż - filia w Imbramowicach

12 389 48 07

506 201 665

41 240 12 00

Oddiał zakaźny - dyżurka lekarska

41 240 12 72

32 754 57 20

Alarmowy

506 197 234

• Szliﬁerka 18V
• Wkrętarka 18 V
• 3 x bateria li-jon
• walizka systemowa

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

Olkusz ul. Mickiewicza 16 tel.: 533 190 712
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

MEBLE NA WYMIAR

SANEPID OLKUSZ
Centrala

Zestaw Combo 1390 zł brutto

PROJEKTOWANIE W 3D

NOWY SZPITAL W OLKUSZU
Centrala

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA TRZYCIĄŻ
SP ZOZ - Trzyciąż

SKLEP TECHNIK

• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

PRZYCHODNIA GMINA BOLESŁAW
Centrum Medyczne PROMED

7

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

800 190 590

DEZYNFEKCJA OZONOWANIEM
600 606 405
• USUWANIE BAKTERII
I WIRUSÓW
• LIKWIDACJA ROZTOCZY
• USUWANIE BRZYDKICH
ZAPACHÓW
• OZONOWANIE KLIMATYZACJI

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22
Chłodnia gratis
tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224

AKTUALNE INFORMACJE
zawsze na

GwarekOlkuski

Zareklamuj swój biznes
w 55 miejscowościach
nie wychodząc z domu
zadzwoń lub napisz
Tel.: 698 805 242 • e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
NIE ZWLEKAJ I DOŁĄCZ DO NAS!
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Kontakt:
Zapraszamy do
Małgorzata Poznańska
Regionalnego Biura
tel. 696-052-702;
Oriflame w Olkuszu
email:
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Świat należy
do kobiet

mpoznanska1@vp.pl
poniedziałek 1600 - 1800 www.twoje-ori.olkusz.pl
środa 1300 - 1700
zapraszamy do sklepu internetowego:
piątek 1200 - 1800 http://beautystore.oriflame.pl/842930

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:

• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm •
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko •
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie
całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
spędzonych w najbliższym gronie
życzy

tel.

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800 Sob. 800 - 1600

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

www.aczer.com.pl

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS
• NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

700 - 2200

☎ 791 939 000

� 7/7

WIRUSOBÓJCZY PŁYN DO DEZYNFEKCJI DŁONI 250 ml
• zawartość alkoholu 75%
• gotowy do użycia atomizer
• wyprodukowany w POLSCE, przebadany, dopuszczony do obrotu
wraz z pozwoleniem, karta techniczna
• FV lub paragon - cena 25 zł wraz z dostawą na terenie powiatu
olkuskiego bez konieczności wychodzenia z domu!
PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 1 l
• silne działanie bio i wirusobójcze
• gotowy do użycia atomizer
• wyprodukowany w POLSCE, przebadany, dopuszczony do obrotu
wraz z pozwoleniem, karta techniczna
• FV lub paragon - cena 30 zł wraz z dostawą na terenie powiatu olkuskiego
bez konieczności wychodzenia z domu!

Z DOSTAWĄ POD WSKAZANY ADRES
VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR
PROFESJONALNA OBSŁUGA!
ATRAKCYJNE CENY!

SKLEP MOTORYZACYJNY

 AKCESORIA I CHEMIA
 TARCZE I KLOCKI
 FILTRY I OLEJE
 AKUMULATORY
 ZAWIESZENIA
 ROZRZĄDY
 ŻARÓWKI

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

Wymiana opon

od

50 zł

Internetowe ceny opon!!!
Przy wymianie opon
sprawdzenie akumulatora,
alternatora i zawieszenia
GRATIS

Laski
Katowice
ul. Bolesławska

Wymiana rozrządu

Olkusz
DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461
www.autoserwis.boleslaw.net

autoserwis.boleslaw

