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K U P O N Y  R A B A T O W E  -  do wycięcia

QUATTRO
ul. Garbarska 1
tel. 18 307 00 27

Garnitury
Plac targowy
ul. Sienkiewicza
stoisko 1A
tel. 531 591 503

Pola - Produkcja bielizny
dziecięcej i ubranek
ul. Słowackiego 23 / Gorlice
tel. 666 909 370, 660 231 281

SPA & FITNESS
ul. Podkościelna 13, II p.
tel. 500 238 258
www.spa.gorlice.pl

Pola - Produkcja bielizny
dziecięcej i ubranek
ul. Słowackiego 23 / Gorlice
tel. 666 909 370, 660 231 281

Monica FLOWERS
Kwiaciarnia
ul. Kościuszki 10 / Gorlice
tel. 664 525 275

Fire Cube
Fryzjer
ul. Mickiewicza 7/2 / Gorlice
tel. 512 560 037

Fire Cube
Fryzjer
ul. Mickiewicza 7/2 / Gorlice
tel. 512 560 037

Fire Cube
Fryzjer
ul. Mickiewicza 7/2 / Gorlice
tel. 512 560 037

tel. 690 44 04 23
kontakt@fotoszopka.com
www.fotoszopka.com

Dj Magic
tel. 601 495 200
maciek@dj-magic.pl
www.dj-magic.pl

Klub Ósemka & Club 10
„Galeria Parkowa” I piętro
ul. Parkowa 6 / Gorlice
tel. 18 352 50 93, 18 352 66 99

Rabat na 
pizzę

w lokalu

Rabat
na cały

asortyment

Rabat
dotyczy

4 wybranych
produktów 

Rabat
dotyczy

zniżki
na wybraną

usługę

Rabat
na cały

asortyment
w kwiaciarni

Rabat
na cały

asortyment
w sklepie

Regeneracja
Pielęgnica

Rabat ważny
do 28.02.2015r. 

Regeneracja
Sauna

Rabat ważny
do 28.02.2015r. 

Koloryzacja
jednolita

Rabat ważny
do 28.02.2015r. 

Rabat obejmuje 
Pakiety Duży oraz 

Największy
na imprezach 

do 31 maja 2015 r.
na terenie 

Gminy Gorlice

Rabat za każdą 
godzinę 

prowadzenia
wesela, 

poprawin,
i innej imprezy 

okolicznościowej

kupon do 
wykorzystania 

jednorazowo 
pon. - czw. 

do 28.02.2015
Bilard & Kręgle 
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POszUKUję PRAcY!!!
Podejmę się opieki nad dzieckiem lub osobą starszą na 
terenie gorlic. Jestem osobą w wieku 53lata w pełni spraw-
ną dyspozycyjną i gotową do pracy. Mogę też podjąć się 
sprzątania. Prosze o kontakt telefoniczny lub na mejla.
Tel.: 728393439

PRAcA

Zatrudnię
Zatrudnie ZbrojarZa
Zatrudnie zbrojarza z doswiadczeniem umiejetnosci 
wiązania cęgami z okolic gorlic,grybowa,stroz.Zborowi-
c,ciężkowic,tuchowa.Praca w delegacji.Firma zapewnia 
przejazd do i z pracy ubezpieczenie i zamieszkanie.Praca 
w delegacji. Tel.: 516789609

DYsKONT ODziEżOWY
Dyskont odzieżowy „ tania odzież” zatrudni panie w wieku 
od 18 do 28 lat. Cv ze zdjęciem prosze skladac w siedzibie 
sklepu galeria rondo center ul biecka 1.
Tel.: 516 920 394 Na

KiEROWcA KAT c.
Zatrudnię kierowce kat c.,Jazda po terenie całego kraju 
pod spedycją, wymagane doswiadczenie min 1 rok. Na 
podobnym stanowisku. Wazne prawo jazdy kat c. Oraz 
niekaralność. Tel.: 504283996

zATRUDNimY AgENTA NiERUchOmOści
Światowy lider sprzedaży nieruchomości re/max wresz-
cie w nowym sączu!!! Zapraszamy wszystkich chętnych 
z nowego sącza i okolic( np. Gorlice, grybów, stary sącz, 
piwniczna, limanowa, czchów), którzy chcieliby pracować 
w charakterze agenta i tworzyć wspólnie z nami nową 
jakość na rynku. Zapraszamy!!! Tel: 668 518 740; e-mail: 
optimal@remax-polska.Pl

OPiEKA OsóB sTARszYch - fiRmA z jAsłA
Agencja pracy tymczasowej, z siedzibą na terenie jasła, 
pro-specta (certyfikat kraz 11190) poszukuje pracowników 
w charakterze opiekunów osób starszych w niemczech, na 
umowę zlecenie, praca o charakterze tymczasowym. Fir-
ma zapewnia legalne zatrudnienie, opłacane są wszystkie 
składki i ubezpieczenia . W miejscu wykonywania pracy 
zapewniamy wsparcie koordynatora, pomagamy w przy-
gotowaniu się do wyjazdu. Kontrakty od 6 tygodni. Bez-
pieczne i sprawdzone miejsca pracy. Wymagania: mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe w opiece, podstawowa/
komunikatywna znajomość języka niemieckiego. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt 
telefoniczny 881 913 027 lub mailowy wraz z cv: wiola@
pro-specta.Com.Pl

PosZukiwany konsultant do salonu 
orange rynek 14
Firma gti sp. Z o.O. Poszukuje obecnie osób na stanowi-
sko: konsultant ds. Sprzedaży w lokalizacjach: warszawa, 
szczecinek, szczecin, gorlice, rypin, piła, tychy nr ref.: Sg/
kon/(tu wpisz miasto) /2014 twoje główne zadania: •zdoby-
wanie serc i umysłów klientów •obsługa klientów w salonie 
sprzedaży •identyfikacja potrzeb klienta •realizacja planów 
sprzedaży nasze oczekiwania: •zaangażowanie w budo-
wanie doskonałych relacji z klientami •doświadczenie w 
bezpośredniej obsłudze klienta, •wykształcenie średnie 
(matura), •umiejętność pracy z komputerem (środowisko 
windows, internet), •systematyczność i konsekwencja w 

działaniu, •motywacja i zdolność do szybkiego uczenia się, 
•umiejętność zarządzania własną pracą, •mile widziane 
doświadczenie w sprzedaży w branży telekomunikacyjnej. 
Oferujemy ci: •pracę dla dużej międzynarodowej firmy dą-
żącej do mistrzostwa w obsłudze klienta •możliwość roz-
woju zawodowego aplikacje (cv i list motywacyjny) z klau-
zulą pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych, 
oraz z numerem referencyjnym w temacie maila, prosimy 
przesyłać na adres: katarzyna.Tumidajewicz@gti.Pl
Tel.: 510107364

PRAcA
Poszukuje męzczyzny chętnego do pomocy w pracach 
przydomowych ,typu -koszenie trawy ,czyszczenie kon-
strukcji niewielkiej foli, naprawa ogródka itp.
Tel.: 508086271

sPAWAcz / ślUsARz
Przyjmę do pracy na stanowisku ślusarz oraz spawacz 
wraz z uprawnieniami (uprawnienia wymagane!!!)
Tel.: 602198259

PRAcA DlA mAmY
Witaj, jestem mamą, pracuję w domu i jednocześnie opie-
kuję się dziećmi. Chcesz poznać mój sposób na połącze-
nie pracy z macierzyństwem? Zostaw swój adres mailowy, 
prześlę ci informacje. Być może ta propozycja będzie rów-
nież dla ciebie ciekawym rozwiązaniem www.Pracadlama-
my.Gr8.Com (skopiuj adres lub wpisz go ręcznie).
Tel.: 501258617

cTc
Firma zatrudni na stanowisko sprzedawca-konsultant w 
salonie cyfrowy polsat/plus w jaśle . Wymagana bardzo 
dobra znajomość obsługi komputera , komunikatywność 
, umiejętność organizacji pracy , dyspozycyjność . Mile 
widziana wiedza z zakresu nowych technologii( internet , 
telefonia komórkowa tv.Sat.) uwaga praca w jaśle cv wraz 
ze zdjęciem prosimy wysyłać na adres biuroctc@interia.Pl

jEsTEś młODą mAmą? szUKAsz PRAcY?
Jesteś młodą mamą? Zastanawiasz się jak pogodzić ma-
cierzyństwo z pracą zawodową? Chciałabyś zarabiać, a 
jednocześnie móc spędzać czas ze swoim dzieckiem? Po-
znaj naszą ofertę www.Pracadlakobiet.Gr8.Com (skopiuj 
adres lub wpisz go ręcznie)

PRAcA DODATKOWA - sPRząTANiE
Poszukuję osoby z terenu gorlic do sprzątania na klika 
godz. W tygodniu pomieszczeń biurowych. Wymagania: 
doświadczenie, dyspozycyjność, dokładność, sumien-
ność. Osoby zainteresowane prosze o kontakt mailowy: 
lili.D@onet.Pl el.: 669933310

PRAcA W jAślE! PilNiE!
Szukasz pracy? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania? 
Z nami szybko i bezpłatnie możesz zostać specjalistą w 
interesującej cię dziedzinie nawet bez matury! Zapra-
szamy na kierunki jednoroczne: opiekun medyczny - za 
darmo! Opiekunka środowiskowa -za darmo! Asystent os. 
Niepełnosprawnej - za darmo! Biomasażysta (masaż lecz-
niczy/fizjoterapia) grafika komputerowa dekorator wnętrz 
instruktor fitness terapeuta ds. uzależnień manikiurzystka 
wybierz kierunek, który cię interesuje na: zak.Edu.Pl/for-

Poszukuję

mularz oddzwonimy do ciebie i odpowiemy na wszystkie 
pytania! Zajęcia już od lutego! Liczba miejsc ograniczona 
- decyduje kolejność zgłoszeń! Karmelicka 3 (obok rynku), 
jasło do zapisu potrzebny jest jedynie dowód osobisty i 
świadectwo ukończenia szkoły średniej! Tel.: 134462313

zAjęciE DlA sTUDENTóW - PAKOWANiE
Zajęcie dla studentów. Pakowanie towaru i przygotowywa-
nie do wysyłki. Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie swojego cv na adres mailowy: praca@delta.Gorlice.Pl

Zatrudnie ZbrojarZa
Zatrudnie zbrojarza z doswiadczeniem umiejetnosci wią-
zania cęgami z okolic gorlic,grybowa,stroz.Zborowic,cięż-
kowic,tuchowa.Praca w delegacji.Firma zapewnia prze-
jazd do i z pracy ubezpieczenie i zamieszkanie..
Tel.: 516789609

zATRUDNię KiEROWcę c+E
Firma z siedzibą w gorlicach zatrudni kierowcę c+e kontakt 
602779318

BUDimET - PRAcA W gliWicAch.
Przyjmiemy do pracy w gliwicach. Warunki pod numerem 
telefonu 697504997.

OPiEKUNKA DO DziEcKA
Poszukiwana dyspozycyjna opiekunka do dziecka! Praca 
w systemie zmianowym. Mile widziane doświadczenie i 
własny transport. Praca w gorlicach. Tel.: 512116610

PRAcE REmONTOWO - WYKOńczENiOWE
Poszukuję osób do prac remontowo - wykończeniowych 
(fliziarzy, malarzy, itp.) Praca na wyjeździe. Wszelki pyta-
nia proszę kierować pod nr. Tel. 793392300

Zatrudnię na stanowisko kasjer/sprzedawca
Zatrudnię do pracy osobę na stanowisko kasjer/sprze-
dawca w miejscowości uście gorlickie - może być osoba 
ucząca się zaocznie - mile widziana książeczka sanepidu 
zainteresowanych proszę o przesyłanie cv wraz z listem 
motywacyjnym na adres mailowy pracaug@vp.Pl

PRAcOWNiK BiUROWY z BiEgłą zNAjOmO-
ścią jęzYKA ANgiElsKiEgO
Gorlicka firma audiomica laboratory mieszcząca się przy 
ulicy słonecznej 2 (dawna siedziba poczty) poszukuje 
osoby chętnej do podjęcia pracy na stanowisku pracownik 
biurowy. Wymagana biegła znajomość języka angielskiego 
w mowie i piśmie (potrzebna do kontaktu z zagranicznym 
klientem), obsługa podstawowych programów komputero-
wych, komunikatywność, dyspozycyjność oraz zaangażo-
wanie w pracę. Oferujemy pracę na pół etatu w młodym 
zespole. Cv prosimy podsyłać na adres e-mail: mike@
audiomica.Com

POzYsKiWANiE KliENTóW DlA hOTElU i RE-
sTAURAcji
Jesteśmy właścicielami pensjonatu, hotelu i karczmy w 
wysowej-zdroju oraz karczmy w krakowie. Nawiążemy 
współpracę z prężnie działającą osobą w zakresie pozy-
skiwania klientów w branży turystycznej. Osoby chętne do 
podjęcia współpracy prosimy o przesyłanie cv na adres 
mail’owy. www.Ramis.Pl

KiEROWcA c
Zatrudnię kierowce kategoria c + karta kierowcy i upraw-
nienia na solo . Praca w kółkach pl-eu-pl Tel.: 536 934 551

zATRUDNimY gRAfiK lUB WEBmAsTER
Szukamy grafika do pracy w biurze w tarnowie. Oferujemy 
elastyczny czas pracy - ważne by się zmieścić w przedzia-
le czasowym od 7:00 do 22:00. Wymagania: obsługa co-
rela i photoshopa. Mile widziane umiejętność fotografowa-
nia. Tel. +48 881 330 710 Tel. 0048 14 625 16 15,0048 14 
625 16 17 Www.Dr-led-cross.Pl www.Reklamowe-stojaki.
Pl www.Wydrukiwielkoformatowe.Com www.Plandekisa-
mochodowe.Com.Pl www.Dellarte.Com.Pl www.Krzyze-
-apteczne.Pl www.Pylony.Net.Pl www.Tarlandia.Pl
Tel.: 881330710

zATRUDNię PRAcOWNiKOW DO OciEPlEń
Zatrudnię pracowników do ociepleń . Mile widziane całe 
brygady. Praca w delegacji. Zapewniam transport oraz 
zakwaterowanie. Atrakcyjne zarobki. Długa współpraca na 
umowę o pracę. Zachęcam do kontaktu tel. 604 44 66 21

OPiEKUNKA DO DziEcKA
Opiekunka do dziecka,4-letniej dziewczynki,praca w au-
strii. Nr. Tel.: 600610404

PosZukuje
Poszukuje do brygady 2 lub 3 osoby praca w delegacji na 
obiektach mostowych dojazd oraz zakwterowanie zapew-
nia pracodawca reszta informacji udziel tel prosze dzwonic 
po 18 pozdrawiam Tel.: 663324173

REjEsTRATORKA/sEKRETARKA mEDYczNA
Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „sekretarka me-
dyczna, rejestratorka medyczna- zawód w praktyce” po-
łączone ze szkoleniem „profesjonalna obsługa pacjenta”/ 
„pomoc dentystyczna” oraz „specjalista w zakresie doku-
mentacji medycznej”. Szkolenie dla osób chcących pra-
cować w rejestracji medycznej, sekretariacie medycznym 
oraz jako pomoc dentystyczna.Każdy uczestnik szkolenia 
otrzymuje materiały szkoleniowe oraz 5 certyfikatów: dla 
rejestratorek medycznych, sekretarek medycznych, pro-
fesjonalnej obsługi pacjenta, pomoc dentystyczna oraz 
specjalista ds dokumentacji medycznej. Jest to szkolenia 
e-learningowe, którego koszt wynosi 80 zł.
www: http://www.Aandm-szkolenia.Com

szUKAm OsOBY DO PRAcY NA sTANOWisKU 
dietetyk
Co oferujemy? Dobre warunki pracy system szkoleń 
przygotowujących do pracy możliwość rozwoju, pracę z 
ludźmi, w miłej atmosferze, satysfakcję z wykonywanego 
zawodu. Czego oczekujemy? Opis stanowiska: • fachowa 
obsługa klienta według standardów naturhouse; • prawi-
dłowe prowadzenie kuracji oferowanych przez naturhouse 
• uczestnictwo w akcjach, konkursach i promocjach pro-
wadzonych przez centrum naturhouse; • przygotowywanie 
materiałów merytorycznych na polecenie centrali natur-
house. Wymagania: • wykształcenie wyższe po kierunku 
dietetyka, żywienie człowieka lub technologia żywności i 
żywienia • komunikatywność; • łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów z klientem; • zaangażowanie i inicjatywa w 
wykonywaniu powierzonych zadań; • wysoka kultura oso-
bista; • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta i 
sprzedaży • osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
listu motywacyjnego i cv wraz ze zdjęciem na adres dam-
prace877@interia.Pl 

PRAcA NA sTANOWisKU mENADżERA REsTAU-
RAcji
Restauracja w gorlicach zatrudni do pracy osobę na sta-
nowisko menadżera restauracji. Wymagane wykształcenie 
min. Średnie. Kontakt po podanym numerem telefonu.
Tel.: 513149404

zATRUDNię OsOBY NA sTANOWisKO PRzED-
sTAWiciEl/mENADżER
Jeśli oczekujesz bardzo wysokiego wynagrodzenia, 
chciałbyś pracować w wybranych przez siebie godzinach 
i być niezależnym w swojej pracy – zadzwoń. Oferujemy 
pracę jako przedstawiciel wiodącej firmy na rynku odszko-
dowawczym. Oferujemy: - wysokie zaliczki - bardzo wyso-
kie prowizje - atrakcyjny system motywacyjny - praca stała 
lub dodatkowa - skuteczny system szkoleń wymagania: 
- niekaralność - wysoka kultura osobista aplikacje (cv ze 
zdjęciem) prosimy przesyłać na adres: mikolaj.Wilgosz@
drb.Pl mikołaj wilgosz tel. 727909393

zATRUDNię DO PRAc WYKOńczENiOWYch
Firma wykończeniowa „ceramika” zatrudni pracownika do 
prac wykończeniowych. Tel. 603 127 383

PRAcA zDAlNA
Oferuję pracę zdalną przez internet do wykonywania w 
domu. Praca ta jest bardzo łatwa - wymaga tylko podsta-
wowej znajomości obsługi komputera. Można ją wykony-
wać o dowolnej porze dnia i nocy oraz w dowolnym wymia-
rze czasowym. Zainteresowane osoby proszę o kontakt na 
e-mail: bezetks@gmail.Com

ORiflAmE - PRAcA DODATKOWA!
Szukasz pracy dodatkowej, chcesz dorobić do pensji? 
Już dziś zostań konsultantką(em) firmy oriflame. Dołacz 
do nas i zarabiaj na sprzedaży kosmetyków,kupuj ko-
smetyki dla siebie taniej. Możesz dorobić sobie do pensji, 
stypendium, kieszonkowego, możesz zdobyć doświadcze-
nie w bezpośrednich kontaktach z klientami. Dodatkowy 
program bonus dla urody z atrakcyjnymi nagrodami dla 
każdego konsultanta. Brak minimalnej kwoty zamówienia, 
brak kar za nie złożenie zamówienia w danym katalogu. 
Odroczony termin płatności za kosmetyki- 14 dni. Możesz 
budować własną grupę konsultantów i otrzymywać za to 
premię od 3-24% od sprzedaży w grupie ! Dodatkowa ofer-
ta - suplementy diety - wellness by oriflame. Zapisując się 
u mnie możesz otrzymać wodę toaletową o wartości 89zł 
oraz tusz wonder w nagrodę. Http://www.Ori-konsultant.Pl 
gg 9052425, biuro@ori-konsultant.Pl, tel.606638894 For-
mularz rejestracji: http://www.Ori-konsultant.Pl/formularz-
-rejestracji . Tel.: 606638894

O g ł O s z E N i A



zlEcę WYKONANiE BUDYNKU gARAżOWEgO
Zlecę wykonanie budynku garażowego o wym. 10x9 m 
wraz z pokryciem dachowym i elewacją w msc. Domini-
kowice (fundamenty zostały już wykonane). Zainteresowa-
nych proszę o kontakt telefoniczny tel.: 607 576 527

wykonam
Budowy domow od podstaw pod klucz uslugi ogolnobu-
dowlane remonty mieszkan ,elewacje,adaptacja i izolacja 
poddaszy, malowanie,ukladanie plytek, paneli sciennych, 
paneli podlogowych ukladanie kostki brukowej.
tel.: 512895179

NOWE KiERUNKi! 
zAjęciA OD lUTEgO! sPRAWDź!
Chcesz szybko podnieść kwalifikacje? Zapraszamy na 
kierunki: Grafika komputerowa, Pracownik ds. osobowych, 
Opiekun medyczny’ Biomasażysta (masaż leczniczy/fi-
zjoterapia), Instruktor fitness! Dyplom w 1 rok! Zajęcia od 
lutego 2015 roku! Zarezerwuj miejsce już teraz: www.zak.
edu.pl/formularz Zapraszamy!!!  tel.: 134462313

UsłUgi

Inne

POszUKUjE PRAcE
Witam :-) chętnie zaopiekuje się dzieckiem. Posiadam do-
świadczenie oraz mam bardzo dobry kontakt z dziećmi :-)
Tel.: 511 740 089

PODEjmę się OPiEKi NAD OsOBą sTARszą
Podejmę się opieki nad osobami starszymi, niepełno-
sprawnymi z zakresu kompleksowej pielęgnacji ( kąpiel 
w łóżku, wymiana pampersa, karmienie, dotrzymywanie 
towarzystwa, badania poziomu ciśnienia ) oraz bieżącego 
utrzymywania mieszkania ( sprzątanie ). Dopilnuję także 
terminów wizyt lekarskich. Dni i godziny do uzgodnienia. 
Istnieje możliwość podjęcia opieki również w godzinach 
nocnych. Tel.: 602 280 703

POszUKUjE PRAcY
Witam.Szukam pracy jako niania i pomocy kuchennej. 
Posiadam wykształcenie gastronomiczne oraz doświad-
czenie zarówno w kuchni . W związku z tym chciałabym 
aplikować na w/w stanowiska. Jeśli będziecie państwo 
zainteresowani moją kandydaturą, uprzejmie proszę o 
kontakt telefoniczny. Pozdrawiam lucyna roman.
Tel.: 511 740 089

iNfORmATYK, ADmiNiNisTRATOR sYsTEmóW, 
BAz DANYch.
Poszukuje pracy jako specjalista informatyk. Doświadcze-
nie 15 letnie w obszarze administracji systemami windows/
linux, bazy danych oracle, wsparcie it w szerokim obsza-
rze użytkowników komputerów. Obsługa sieci informatycz-
nych lan, wifi, urządzeń aktywnych oraz urządzeń dostępu 
do internetu. Archiwizacja danych i zabezpieczenie przed 
utratą danych poprzez programy antywirusowe.  Tel.: 721 
162 034

POszUKUję mODElEK DO sEsji
Witam serdecznie poszukuję modelek w wieku 18-30 lat 
do sesji zdjęciowych. Sesje na terenie miasta krakowa 
lub miasta gorlice i okolice zdjęcia portretowe i nie tylko. 
Sesja tfp czyli sesja wykonywana za darmo, w zamian za 
zdjęcia. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym 
ustaleniu sesje płatne. Jeżeli ktoś chce poszerzyć swoje 
portfolio , lub dopiero tworzy, ta sesja może stać się bardzo 
pomocna i pomoże rozpocząć przygodę z modelingiem. 
Mam wiele niezwykłych i ciekawych pomysłów do zreali-
zowania więc... Zapraszam do współpracy.

POszUKUjE PRAcY
Witam szukam pracy na budowie oraz jako kierowca do 
3,5t posiadam uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo 
jazdy kat b. Tel.: 511-154-210

zBióR TRUsKAWEK W NiEmczEch
Pośrednictwo pracy sezonowej sp. Z o.O. ,Ropczyce, nr 
rej. 5590 , Prowadzi nabór do zbioru truskawek w niem-
czech. Wyjazd na 3 m-ce,praca na akord,zakwaterowanie 
zapewnione u pracodawcy,wyjazd zorganizowany,grupo-
wy. Nie odpowiadam na email i na sms. Telefon kontakto-
wy 17 22 30 653 lub 722 109 555

niania biuro PrZedsZkole skleP
Pilnie podejmę zatrudnienie na terenie gorlic lub najbliż-
szych okolic w powyższych zawodach lub innych. Technik 
ekonomista, pedagog wczesnoszkolny z doświadczeniem, 
atutem biegła znajomość języka angielskiego, kurs sprze-
dawcy w sklepie odzieżowym. Praca potrzebna od zaraz, 
28 lat, bez nałogów i zobowiązań.

DYPlOmOWANY OPiEKUN mEDYczNY PODEj-
miE PRAcę
Jestem dyplomowanym opiekunem medycznym ( posia-
dam dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe opie-
kuna medycznego ) i podejmę się pracy przy osobach 
starszych, niepełnosprawnych ( także leżących ) z zakresu 
pielęgnacji ( kąpiel w łóżku, wymiana pampersa, karmienie 
), bieżącego utrzymywania mieszkania ( sprzątanie ) jak 
również dopilnowania wizyt lekarskich, badania poziomu 
ciśnienia itp. Istnieje możliwość podjęcia się pracy w wy-
znaczone dni tygodnia oraz godziny. Tel.: 602 280 703

szUKAm PRAcY
Witam. Mam duże doświadczenie w handlu,,pracowałam 
również jako niania, a także jako pomoc nauczyciela w 
przedszkolu. Obecnie opiekuję się osobą starszą. Jestem 
osobą uczciwą,bezkonfliktową,pozytywnie nastawioną do 
życia i ludzi,bez nałogów.Mam chęć do pracy,łatwo się 
uczę,mogę pracować na zmiany. Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt. Tel.: 508 763 815

szUKAm PRAcY
Witam. Poszukuję pracy,jako kierowca,posiadam prawo 
jazdy kat. B,mam wieloletnie doświadczenie w prowadze-
niu samochodów dostawczych,jak i osobowych.Jestem 
osobą dyspozycyjną,odpowiedzialną,uczciwą. Posiadam 
orzeczenie o niepełnosprawności- stopień lekki. Mogę pra-
cować w systemie zmianowym. Pozdrawiam i zapraszam 
do kontaktu.  Tel.: 530 468 076

POlEcAm
Sesje fotograficzne za zgodę na publikację wizerunku. Re-
jon nowego sącza i gorlic. Tel. 514 770 056. Serdecznie 
zapraszam

fOTOgRAfiA & film
Filmujemy w full hd. W nagraniach wykorzystujemy 
bezprzewodowy sprzęt transmisji głosu. Korzystamy z 
systemów stabilizacji obrazu flycam i kranu kamerowe-
go 6metrów możliwośc wykonania pleneru z kamery 3d 
istnieje możliwość wykonania waszego filmu przy uży-
ciu kilku kamer. Montaż filmów wykonuje doświadczony 
grafik. Fotografując wykorzystujemy zazwyczaj światło 
zastane tak aby nie rozpraszać was błyskiem oferujemy 
szeroki wybór albumów i foto książek i zdjęć wielkofor-
matowych jesteśmy w stanie zrobić wszystko aby byliście 
państwo zadowoleni kontakt: https://www.Facebook.Com/
pages/szmyd-daniel-fotografia/734351609983033?Ref=hl 
tel;724047659

BADANiA gEOlOgiczNE gRUNTU gORlicE 
OPiNiA gEOTEchNiczNA
Zajmujemy się usługami geotechnicznymi i geologicznymi. 
Wykonujemy odbiory wykopów,wiercenia, badania płytą 
dynamiczną oraz sondowania, aby kompleksowo okre-
ślić warunki występujące w podłożu inwestycji takich jak: 
- domy jednorodzinne, - hale produkcyjne, - drogi, kana-
lizacje, gazociągi, - przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
Nasze dokumentacje badań podłoża gruntowego i opinie 
geotechniczne opracowujemy w oparciu o rozporządzenie 
ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z 
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz 
rozporządzenie ministra środowiska z dnia 23 grudnia 
2011 r. W sprawie szczegółowych wymagań jakim powin-
ny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geolo-
giczno - inżynierskie (dz. u. 291 Poz.1714). Rozumiemy 
jak ważne są czas i pieniądze klientów, gwarantujemy 
solidność, konkurencyjne ceny a także najkrótsze możliwe 
terminy wykonania powierzonych zleceń. Tel 513-802-168 
www.Pigeologia.Pl

ATRAKcYjNE sTRONY WWW jUż zA 300zł
Tworzymy bardzo atrakcyjne, a jednocześnie tanie strony 
internetowe. Wykonujemy zarówno strony z systemem 
zarządzania treścią jak i bez niego. W naszej ofercie każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Najtańsza strona już za 300 zł 
netto. Strona z systemem zarządzania już od 550 zł netto! 
Domena i hosting na rok gratis! Szczegółowe informacje 
wraz z cennikiem znaleźć można na naszej stronie inter-
netowej wezstrone.Pl tam również można obejrzeć nasze 
ostatnie realizacje. Nie czekaj dłużej i już teraz sprawdź 
naszą ofertę! Www.Wezstrone.Pl email: info@wezstrone.
Pl tel.: +48 537 076 844

fOTOgRAfiA ślUBNA z PAsją i PROfEsjO-
nalnie
Oferuje wykonanie pełnego reportażu z dnia ślubu: od 

Oferuję

przygotowań, przez ceremonię w kościele lub usc po 
zabawę weselną do oczepin włącznie. Ponadto sesję ple-
nerową w dniu ślubu lub innym terminie. Oferuję również 
sesje narzeczeńskie! Po podpisaniu umowy sesja narze-
czeńska gratis! Zapraszam przede wszystkim do zapozna-
nia się z portfolio: http://abarowicz.Blogspot.Com/
Tel.: 608491229

WiERcENiE sTUDNi POgłęBiANiE WiERcONE 
sTUDNiE głęBiNOWE ODWiERTY gEOlOgicz-
ne
Witam państwa nasza firma zajmuje się szybkim i profe-
sjonalnym wierceniem studni (praktycznie w jeden dzień), 
metodą udarową, bez płuczki wodnej dzięki czemu studnia 
jest bardziej wydajna i ma dłuższą żywotność. Studnię wy-
konujemy na rurę z atestowaną, o średnicy 160 mm. Jako 
jedyni wykonujemy też wiercenia w studniach istniejących, 
kopanych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w 
branży i uznanie klientów. Służymy fachowym doradz-
twem. Prace wykonujemy nowoczesną wiertnicą z dużymi 
możliwościami technicznymi, dzięki czemu jesteśmy w 
stanie wykonać odwiert w różnych terenach i nie stanowi 
dla nas problemu przewiercenie się nawet przez najtward-
sze pokłady skalne. Jesteśmy konkurencyjni cenowo, 
nie umniejszając przy tym jakości świadczonych usług, 
wprost przeciwnie, o czym świadczą zadowoleni klienci !!! 
Mniejsze gabaryty sprzętu jak i metoda wiercenia nie po-
wodują zniszczeń na działce, jak często ma to miejsce w 
przypadku innych wiertnic. Prace wykonujemy na terenie 
województw małopolskiego i podkarpackiego. Posiadamy 
zatwierdzone uprawnienia okręgowego urzędu gurniczego 
na wykonywnie prac wiertniczych! Zapraszam do skorzy-
stania z naszych usług !!! Tel.: 603 436 831

POgłęBiANiE sTUDNi KOPANYch
Witam państwa nasza firma zajmuje się szybkim i profe-
sjonalnym wierceniem studni (praktycznie w jeden dzień), 
metodą udarową, bez płuczki wodnej dzięki czemu studnia 
jest bardziej wydajna i ma dłuższą żywotność. Studnię wy-
konujemy na rurę z atestowaną, o średnicy 160 mm. Jako 
jedyni wykonujemy też wiercenia w studniach istniejących, 
kopanych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w 
branży i uznanie klientów. Służymy fachowym doradz-
twem. Prace wykonujemy nowoczesną wiertnicą z dużymi 
możliwościami technicznymi, dzięki czemu jesteśmy w 
stanie wykonać odwiert w różnych terenach i nie stanowi 
dla nas problemu przewiercenie się nawet przez najtward-
sze pokłady skalne. Jesteśmy konkurencyjni cenowo, 
nie umniejszając przy tym jakości świadczonych usług, 
wprost przeciwnie, o czym świadczą zadowoleni klienci !!! 
Mniejsze gabaryty sprzętu jak i metoda wiercenia nie po-
wodują zniszczeń na działce, jak często ma to miejsce w 
przypadku innych wiertnic. Prace wykonujemy na terenie 
województw małopolskiego i podkarpackiego. Posiadamy 
zatwierdzone uprawnienia okręgowego urzędu gurniczego 
na wykonywnie prac wiertniczych! Zapraszam do skorzy-
stania z naszych usług !!! Tel.: 603 436 831

*** fOTO - OKAzjA ***
Wykonam fotografie za zgodę na publikację wizerunku. 
Powiększam swoje portfolio fotograficzne przed stworze-
niem strony internetowej. Szczególnie mile widziane sesje 
ślubne (pełna dokumentacja: od przygotowań do ślubu 
po plener i studio), portrety: noworodków, dzieci i osób 
dorosłych. Możemy umówić się na sesję w moim studio 
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szUKAm PRAcY
Witam poszukuję pracy w budownictwie a najlepiej przy 
docieplaniu budynków posiadam 7 letnie doświadczenie 
zdobyte w kraju i za granica,pracowałem również przy 
szpachlowaniu w firmie telekomunikacyjnej i przy punk-
towym mocowaniu szkła posiadam także umiejętność 
prowadzenia wózka widłowego.Jestem osoba uczciwa 
pracowitą bez nałogów.Interesuje mnie również praca w 
delegacji lub inna praca fizyczna. Tel.: 513234567

sPRząTAczKA OD zARAz
Witam szukam pracy jako sprzątaczka pracowałam już w 
tym zawodzie w biurze.Mam 48 lat jestem osoba pracowi-
ta,dokładna,solidna uczciwą bez żadnych nałogów.
Tel.: 507069671

19 lATEK szUKA PRAcY WłAsNE AUTO PRA-
wo jaZdy kat b
Witam pilnie poszukuje dorywczej pracy jako kierowca 
,dostawca pizzy itp pracowałem juz dorywczo na budo-
wie,przy montazu okien , jako kierowca,prawo jazdy po-
siadam od roku ,mam własny samochod .Podejme kazda 
prace. Masz propozycje pisz lub dzwon !! Tel.: 507440953

POszUKUjE PRAcY jAKO sPRzEDAWcA
Pracodawco! Spełnię twoje marzenie o pracowniku ide-
alnym! Jestem kreatywna, odpowiedzialna, dokladna,su-
mienna. Nie boję się wyzwań, umiem pracowac w grupie, 
ale sprawdzam sie tez w pracy samozielnej. Mam kurs 
ecd, kasy fiskalnej, fakturzystki. Jeśli szukasz świetnego 
pracownika, zadzwoń daj mi szansę się wykazać jako ka-
sjerka.  Tel.: 739537599

OsOBA DO sPORząDzENiA WNiOsKU O DOfi-
NANsOWANiE NA DziAłAlNOść gOsPODAR-
czą
Witam, poszukuję osoby która zajmuje się przygotowy-
waniem wniosków o dofinansowanie z urzędu pracy na 
otrawcie działalności gospodarczej. Więcej informacji 
udzielę osobie zainteresowanej przygotowaniem takiego 
wniosku bezpośrednio na jej adres e-mail.

zAOPiEKUjE siE OsOBA sTARszA lUB DziEc-
KiEm!
Zaopiekuje sie osoba starsza lub malym dzieckiem kilka 
godzin dziennie jestem dyspozycyjna codziennie od godzi-
ny 8:00do 12:30. Mogę również sprzątać domy,mieszkania 
lub podjąć inna prace na terenie gorlic z poczatkiem stycz-
nia br. Tel.: 572150336

PicKER, mAgAzYNiER
32 Latek szuka pracy jako picker, magazynier. Posiadam 
dwu letnie doswiadczenie pracy w zawodzie. Pracowa-
lem w dani w chlodni zywnosciowej przy kompletowaniu 
zamowien jak i zaladunku i rozladunku do i ze sklepow. 
Doswiadczenie w prowdzeniu wozkow elektrycznych, pa-
leciakow i tym podobnych. uprawnienia na wozki widlowe 
z silnikiem spalinowym z wymiana butli gazowej, prawo 
jazdy kat. B. Pracowity, wywiazujacy sie z powierzonych 
obowiazkow, bez nalogow. Tylko umowa o prace. 38-245 
Czermna tel.: 797839684

KiEROWcA
Poszukuję pracy jako kierowca. Posiadam prawo jazdy 
kategorii a b c d e. Przepracowałem 40 lat jako kierowca 
samochodów ciężarowych i autobusów. Proszę o kontakt 
telefoniczny 698555724.
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(profesjonalny, pełnoklatkowy sprzęt canona + sprzęt 
oświetleniowy i akcesoria), u ciebie, lub w dowolnym 
miejscu. Jestem w pełni mobilny. Posiadam legitymację 
uprawniającą do fotografowania podczas liturgii i doświad-
czenie jako redaktor ds. Artystycznych znanego portalu 
fotograficznego. Pochodzę z gorlic, a moje studio zloka-
lizowane jest za nowym sączem. Tel.: 514 770 056. Mail: 
foto_wiz@yahoo.Pl

hYDRAUliK
Wykonuje uslugi hydrauliczne czyli woda ,kanalizacja, 
centralne ogrzewanie , podlaczenie wody ze studni
Nr. Tel.: 505356542

sPRząTANiE DEzYNfEKcjA PO zgONiE zmAR-
łYm
Zajmujemy się sprzątaniem i dezynfekcją miejsc,pojazdów 
w których znaleziono ciało po czasie w stanie rozkładu 
oraz doszło do samobójstwa, zabójstwa lub usiłowania, 
wypadku losowego oraz komunikacyjnego.Miejsce zbrod-
ni, samobójstw itp. To skażone niebezpieczne i specyficz-
ne środowisko pracy.Aby wykonać zadanie prawidłowo i 
skutecznie trzeba posiadać umiejętności, doświadczenie 
i wiedze w danym temacie. W dziedzinie sprzątanie zaj-
mujemy się tylko tym zagadnieniem. Nie lekceważ zagro-
żenia . Po wykonaniu prac pomieszczenie jest bezpieczne 
wolne od patogenów, uciążliwego fetoru oraz śladów po 
w/w zdarzeniach. Gwarantuje 100% skuteczność. Niestety 
życie ma też te drugie dramatyczne oblicze.W takich sytu-
acjach jesteśmy do dyspozycji. Oferta kierowana jest do 
osób prywatnych , firm hotelarskich, spódzielni mieszka-
niowych zarządzajacymi zasobami mieszkaniowymi oraz 

firm transportowych. Teren działania cały kraj.Gotowi do 
wyjazdu 24h odległość do zlecenia dla nas nie jest pro-
blemem wsiadamy i pędzimy. Tel -24h 605907004 lub 
605140004 wystawiamy rachunki.Cena do uzgodnienia 
v-twin-90 dariusz i justyna paliwoda 44-240 żory tel.24H 
605907004 lub 605140004 www.Sprzataniepozmarlym.
Pl *wszystkie publikacje w ogłoszeniu są objęte prawem 
autorskim – również zdjęcia.Wszelkie kopiowanie, publi-
kowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody firmy 
jest prawnie zabronione. Tel.: 605907004

sPRzEDzAż sERWis ElEKTRONARzęDzi NA-
RzęDzi sPAliNOWYch
Kasto-rama sprzedaż i serwis narzędzi -ręcznych -spali-
nowych -warsztatowych -ogrodniczych -elektronarzędzi 
-ostrzenie i skracanie łańcuchów tnących -mycie ultradź-
więkowe zapraszamy klęczany 1 (budynek rsp lukrecja) 
czynne pon.-Pt 8-16 sob. 8-12

zEsPół WEsElNY BRAvO
Serdecznie wita państwa zespół bravo. Oferujemy pań-
stwu profesjonalną oprawę muzyczną wszelkiego rodzaju 
uroczystości oraz imprez okolicznościowych takich jak: 
wesele, poprawiny, bale sylwestrowe, zabawy, dancingi 
jubileusze, festyny, imprezy plenerowe czy zamknięte pry-
watne imprezy. Zespół gra wyłącznie na żywo: - saksofon 
tenorowy - gitara elektryczna / gitara basowa - instrumenty 
klawiszowe/ akordeon/ wokal męski - wokal żeński - per-
kusja akustyczna/ saksofon altowy w bogatym repertuarze 
posiadamy od nowości przez disco, pop, biesiadę, muzykę 
regionalną, klasyki, polki, walczyki oraz wiele wiele innych. 
Na weselach sami możemy prowadzić drogę od pana 
młodego, posiadamy też zaprzyjaźnionego z nami drużbę. 
Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem, nagłośnieniem 
i oświetleniem, prowadzimy biesiadę przy stołach, mamy 
własny transport, jesteśmy mobilni, elastyczni i otwarci na 
różne potrzeby klienta. Z uwagi na to że jesteśmy stosun-
kowo niedawno powstałym zespołem, chcemy się wypro-
mować, posiadamy bardzo atrakcyjne ceny. Można nas 
usłyszeć na kanale youtube: www.Youtube.Com/channel/
ucqpxf2oqtoinmwjwxs1fpjq gwarantujemy udaną zabawę i 
niezapomniane wspomnienia. :) Tel.: 516 253 258

OgRODzENiA (WYKONYWANiE OgRODzEń)
Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonywaniem 
ogrodzeń. Działamy na terenie całego województwa pod-
karpackiego. W naszej ofercie znajdą państwo: - ogrodze-
nia z siatki (siatki powlekane, ocynk), różne kolory wraz 
z podmurówką. - Produkcja słupków ogrodzeniowych 
(wszystkie rodzaje na życzenie klienta) - bramy, balu-
strady, elementy kute (własna produkcja) - siatki leśne 
(100- 200 cm), różnie zagęszczane - kompleksowe wy-
konywanie ogrodzeń bezpłatna możliwość pomiarów oraz 
wyceny na miejscu realizacji. Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług. Kontakt: 604-384-466

siATKA OgRODzENiOWA-PRODUcENT
Nasza oferta obejmuje wszystkie rodzaje siatek ogrodze-
niowych, zarówno powlekanych (ocynk) jak i siatek bez 
powłoki. Wszystkie kolory (zielony, brązowy, czarny...) Wy-
sokość siatek: 100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm. Różne 
grubości drutu: od 2,0 do 4,0 z powłoką. Wielkość oczka 
uzależniona od potrzeb klienta. Posiadamy również wszel-
kiego rodzaju słupki ogrodzeniowe, druty naciągowe, prze-
lotki. Dla państwa wygody możliwość transportu do klienta. 
Oferujemy również kompleksowy montaż całego ogrodze-
nia (razem z murkami). Konkurencyjne ceny, możliwość 
negocjacji ceny. Tel: 722349211

BRAmY, fURTKi, BAlUsTRADY, ElEmENTY 
KUTE, OgRODzENiA
Nasza firma wykonuje bramy kute wraz z automatyką, me-
talowe ogrodzenia, balustrady zewnętrzne jak i wewnętrz-
ne, metalowe bramy wjazdowe wraz z furtką, kraty oraz 
wszystko, co można wykonać z metalu. Działamy na tere-
nie całego podkarpacia i nie tylko. Nasze prace realizowa-
ne są kompleksowo: doradztwo, wybór wzoru, wykonanie, 
cynkowanie, malowanie. Oferujemy również transport i 
montaż naszych wyrobów. Dziękujemy za korzystanie z 
naszych usług i zapraszamy do współpracy. Więcej infor-
macji pod numerami telefonu: 604384466 722349211

NAUKA TAńcA NA KAżDą OKAzję -lEKcjE iN-
dywidualne
uczymy głównie tych tańców, które przydadzą wam się 
w życiu... Gwarantujemy, że już po trzech/czterech 2-go-
dzinnych spotkaniach z nami, poradzicie sobie świetnie na 
parkiecie... Cena za 2-godzinne spotkanie to jedyne- 100zł 
od pary. Terminy i godziny zajęć do ustalenia, prosimy o 
kontakt telefoniczny: zajęcia prowadzą 2 osoby. Ala w. 
Tel. 660 302 772 Jacek w. Tel. 600 559 360 Do miłego 
zobaczenia... Gramy również w świetnym zespole *swaty* 
www.Swaty.Eu Tel.: 0600 559 360, 660 302 772

zEsPół mUzYczNY *sWATY* WWW.sWATY.EU
Zespół muzyczny *swaty* to oryginalne połączenie nowo-
czesności i tradycji. Każdą imprezę prowadzimy z kulturą 

i humorem. Proponujemy państwu: szaloną zabawę do 
białego rana, wspólne śpiewy, ciekawe zabawy i konkursy 
z nagrodami dla dzieci i dorosłych i wiele innych atrakcji. 
W bogatym repertuarze zespołu znajdziecie dosłownie 
wszystko: od szlagierów biesiadnych, przez muzykę 
pop, przeboje disco polo, hip-hop, aż po ostrego rocka. 
Korzystamy z wielu ciekawych instrumentów, pięknych 
strojów i rekwizytów oraz wysokiej klasy sprzętu nagło-
śnieniowego i oświetleniowego. W przerwach puszczamy 
najnowsze przeboje disco ze świata, przy których można 
nieźle poszaleć. Naszym atutem jest to, że wszyscy śpie-
wamy, długo gramy, a krótko odpoczywamy... *Ala- śpiew, 
instrumenty perkusyjne, prowadzenie imprezy. **Jacek- 
śpiew, gitara, saksofon, harmonijka ustna, wodzirej. ***Ka-
mil- keybord, keytar, akordeon, śpiew, dj. Z występami 
odwiedziliśmy: francję, włochy, litwę, bułgarię, austrię, 
węgry, słowację i ukrainę ... W sprawie szczegółów za-
praszamy państwa na spotkanie z nami przy małej czar-
nej... ...A nasz zespół na waszym weselu możecie mieć 
już za jedyne... 2700 Pln. P.S ***gramy także w składzie 
2 osobowym- również imprezy dla dzieci... :) ***Ponieważ 
ala i jacek są instruktorami tańca i animatorami kultury i 
prowadzą kursy tańca dla nowożeńców i imprezy dla dzie-
ci zachęcamy do skorzystania z oferty :) tel. 600559360, 
660302772 Www.Naukatanca.Eu

szEWc, NAPRAWA OBUWiA. DORABiANiE KlU-
czY sAmOchODOWE,DOmOWE i iNNE
Szewc: -wymiana fleków, obcasów, szpilek, zelówek, 
-skracanie obcasów, klejenie szycie, -powiększanie bu-
tów (rozciąganie), -naprawa i wszywanie suwaków, oraz 
wiele innych napraw. Dorabiamy klucze: -mieszkaniowe, 
samochodowe, samochodowe z immobiserem, obudowy 
pilotów, - dorabianie kluczy samochodowych, także z im-
mobiliserem - dorabianie kluczy domowych - dorabianie 
kluczy do zamków - pasowanie zamków samochodowych 
do kluczy - ostrzenie noży, nożyczek i inne - wymiana 
baterii w pilotach - regeneracja zamków domowych sa-
mochodowych i stacyjek -w sprzedaży oferujemy: zamki, 
wkładki, kłódki, baterie, alkomaty, sejfy, alarmy, centralne 
zamki, zapalniczki latarki, akcesoria szewskie i wiele in-
nych pieczątki i wizytówki wyrób. Korzystamy z najlepszej 
jakości materiałów i zatrudniamy najlepszych fachowców, 
którzy przechodzą systematyczne szkolenia podnoszące 
kwalifikacje. Ceny konkurencyjne, zapraszamy. Adres: 
gorlice, c.H. Peps ul. Biecka 10 www.Mrexpert.Pl
Tel.: 669479655

DORABiAmY KlUczE sAmOchODOWE, miEsz-
KANiOWE i WszYsKiE iNNE.szEWc UsłUg
Klucze: -mieszkaniowe, samochodowe, samochodowe z 
immobiserem, obudowy pilotów, - dorabianie kluczy samo-
chodowych, także z immobiliserem - dorabianie kluczy do-
mowych - dorabianie kluczy do zamków - pasowanie zam-
ków samochodowych do kluczy - ostrzenie noży, nożyczek 
i inne - wymiana baterii w pilotach - regeneracja zamków 
domowych samochodowych i stacyjek -w sprzedaży ofe-
rujemy: zamki, wkładki, kłódki, baterie, alkomaty, sejfy, 
alarmy, centralne zamki, zapalniczki latarki, akcesoria 
szewskie i wiele innych szewc: -wymiana fleków, obcasów, 
szpilek, zelówek, -skracanie obcasów, klejenie szycie, -po-
większanie butów (rozciąganie), -naprawa i wszywanie 
suwaków, oraz wiele innych napraw. Pieczątki i wizytów-
ki wyrób. Korzystamy z najlepszej jakości materiałów i 
zatrudniamy najlepszych fachowców, którzy przechodzą 
systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje. Ceny 
konkurencyjne, zapraszamy. Adres: gorlice, c.H. Peps ul. 
Biecka 10 www.Mrexpert.Pl Tel.: 669479655

AlARmY -mONiTORiNg -iNsT.ElEKTRYczNE-
-DOmOfONY
Eltex jest nową dynamicznie rozwijającą się firmą oferu-
jącą kompleksowe usługi w zakresie montażu, obsługi i 
serwisu systemów zabezpieczeń. Działam na terenie wo-
jewództwa małopolskiego i podkarpackiego. Oferta firma 
eltex zajmuje się instalacja • systemów alarmowych satel, 
• systemów telewizji przemysłowej (monitoring) • domofo-
nów oraz wideodomofonów • automatyki bramowej • tele-
wizji naziemnej dvb-t i satelitarnej sat zajmuje się nie tylko 
montażem instalacji, ale również ich konserwacją i wszel-
kimi pracami serwisowymi, chętnie udzielę fachowych po-
rad oraz pomogę wybrać instalację najbardziej zgodną z 
potrzebami klienta dane kontaktowe: tomasz jasnocha tel 
788292033 biuro.Eltex@vp.Pl Tel.: 788292033

fiRmA sPRząTAjącA „BAsiA”
Oferta firmy sprzątającej „basia” basia jest firmą posia-
dającą szerokie doświadczenie w branży utrzymania 
czystości i pielęgnacji terenów zieleni.Na rynku działamy 
od trzech lat jesteśmy młodom firmą i prężną.Mamy refe-
rencje od takich firm jak skład mebli w klęczanach, grilex 
z łużnej,”spomet”z gorlic,hotel „redyk”w zakopanym i od 
wielu innych osób prywatnych.Firma „basia” zajmuje się 
przedewszystkim kompleksowymi usługami sprzątania 
np.Hoteli,sklepów, biur, domów prywatnych, strychów, 
piwnic, itp.Sprzątanie po remontowe, hal magazynowych, 
terenów utwardzonych itp.Również terenów zielonych 

sprzątanie i pielęgnacjia ogrodów, koszenie traw, karczo-
wanie, itp.Jesteśmy otwarci na współprace z klientami.
Wykazujemy odpowiednią kondycją fizyczną i żetelno-
ścią w wykonaniu powieżonych zadań.Ogromną częścią 
naszego sukcesu w branży są usługi świadczone na 
najwyższym poziomie.Jesteśmy elastyczni potrafimy do-
pasować się do wymagań klienta.Indywidualnie podejście 
do każdego zamówienia oraz jego osobisty nadzór przez 
właściciela firmy.Mamy na uwadze ład otoczenia i czas 
każdego naszego klienta. Z poważaniem właściciel nasza 
strona:www.Basia-sprzatanie.Pl wypisujemy faktury vat.
Tel.: +48784273213

WYKONUję DROBNE REmONTY.
Wykonuję gładzie, malowanie oraz układam panele.
Tel.: 788200493

fiRmA REmONTOWO-BUDOWlANA PODEjmiE 
się WYKONANiA UsłUg
Firma remontowo budowlana mariusz szyszka oferuje 
usługi w zakresie: - wykonania stanów surowych pod 
klucz, - wykonania elewacji ocieplenia obiektów mieszkal-
nych (cena 25-35 zł za m2) - układania kamienia i klinkieru 
elewacyjnego, - wykonania podbitki pcv lub drewna, - ada-
ptacji poddaszy, - wykonywania prac na wysokościach (re-
nowacja kominów, malowanie dachów), - wykonania tyn-
ków gipsowych i cementowo-wapiennych. Gwarantujemy 
wysoką jakość usług i zadowolenie klienta. Dokonujemy 
wyceny gratis u klienta, oferujemy także fachową pomoc 
w wyborze materiału. Na wykonane usługi gwarancja i 
faktura. Firma działa na terenie całej małopolski, śląska i 
podkarpacia, wykorzystując najwyższej jakości rusztowa-
nia, maszyny i narzędzi. Zapraszamy do kontaktu w celu 
uzyskania szczegółowych informacji! E-mail: szyszkafrb@
interia.Pl tel.: 516 474 603

KOmPlEKsOWE UsłUgi REmONTOWO-BU-
DOWlANE fRB szYszKA!
Firma remontowo budowlana mariusz szyszka oferuje 
usługi w zakresie: - wykonania stanów surowych pod 
klucz, - wykonania elewacji ocieplenia obiektów mieszkal-
nych (cena 25-35 zł za m2) - układania kamienia i klinkieru 
elewacyjnego, - wykonania podbitki pcv lub drewna, - ada-
ptacji poddaszy, - wykonywania prac na wysokościach (re-
nowacja kominów, malowanie dachów), - wykonania tyn-
ków gipsowych i cementowo-wapiennych. Gwarantujemy 
wysoką jakość usług i zadowolenie klienta. Dokonujemy 
wyceny gratis u klienta, oferujemy także fachową pomoc 
w wyborze materiału. Na wykonane usługi gwarancja i 
faktura. Firma działa na terenie całej małopolski, śląska i 
podkarpacia, wykorzystując najwyższej jakości rusztowa-
nia, maszyny i narzędzi. Zapraszamy do kontaktu w celu 
uzyskania szczegółowych informacji! E-mail: szyszkafrb@
interia.Pl tel.: 516 474 603

tynki masZynowe
Oferujemy maszynowe tynki wewnętrzne gipsowe i ce-
mentowo – wapienne. Klienci naszej firmy mogą liczyć 
nie tylko na wysoką jakość usługi, ale także na fachową 
poradę w takich kwestiach jak dobór materiałów, czy prze-
bieg procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb. Ponadto oferujemy - bezpłatne oględziny 
- wycenę indywidualną - gwarancję na nasze usługi naszą 
firmę cechują solidność ,terminowość oraz elastyczność 
wobec wymagań klienta, uwzględniamy potrzeby każdego 
inwestora oraz aktualną sytuację na rynku. Nasze usługi 
wykonujemy zarówno na własnych materiałach, jak i na 
materiałach powierzonych przez zleceniodawcę. Dokłada-
my wszelkich starań, aby klient miał poczucie bezpieczeń-
stwa i satysfakcji z wykonanych przez nas robót. Zaufało 
nam już bardzo wielu klientów. Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego o raz do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej. Www.Brat-tynk.Eu tel.: 531185272

mONTER iNsTAlAcji WOD.KAN. c.O. sOlAR-
NYch /hYDRAUliK
Firma ikos-term oferuje usługi w zakresie wykonywania in-
stalacji: - wodnych, - kanalizacyjnych, - centralnego ogrze-
wania (grzejnikowe i ogrzewanie podłogowe), - gazowych, 
- solarnych, - kotłowni gazowych, na paliwo stałe (drewno, 
węgiel, eko-groszek, pellet), ekologicznych, - pomp ciepła 
(powietrze-woda, solanka-woda), - paneli fotowoltaicz-
nych (pv) do produkcji energii elektrycznej, - kolektorów 
słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej a także 
do wspomagania c.O. Zapewniamy pełną obsługę klienta 
począwszy od projektowania, doboru urządzeń poprzez 
montaż po serwis i obsługę pogwarancyjną. Pomagamy 
również zrealizować inwestycje przy częściowym dofinan-
sowaniu za pomocą dotacji. Zapraszamy do skorzystania 
z naszych usług. Ikos-term technika grzewcza i solarna 
krzysztof kawa ul. Kościuszki 42 e 38-300 gorlice tel. 18 
352-67-71, 502 77 44 45

Budowlane / Remonty 
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ATRAKcYjNE sTRONY WWW jUż zA 300zł
Tworzymy bardzo atrakcyjne, a jednocześnie tanie strony 
internetowe. Wykonujemy zarówno strony z systemem za-
rządzania treścią jak i bez niego. W naszej ofercie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Najtańsza strona już za 300 zł net-
to. Strona z systemem zarządzania już od 550 zł netto! Do-
mena i hosting na rok GRATIS! Szczegółowe informacje 
wraz z cennikiem znaleźć można na naszej stronie inter-
netowej wezstrone.pl Tam również można obejrzeć nasze 
ostatnie realizacje. Nie czekaj dłużej i już teraz sprawdź 
naszą ofertę! www.wezstrone.pl email: info@wezstrone.pl 
tel.: +48 537 076 844

Reklama / Poligrafia

O g ł O s z E N i A

Transportowe
NAjTANszE PRzEPROWADzKi! !!
Mamy przyjemność przedstawić państwu naszą boga-
tą ofertę usług transportowych.Firma wykonuje usługi 
przewozu od pojedynczych ładunków, małych i dużych 
przeprowadzek do całościowych przewozów handlowych.
Przyjmujemy zlecenia na transport towarowy:- przepro-
wadzki z polski do ue i inne – sprzęt rtv/agd – paczki 
– okna, drzwi i inne – ładunki handlowe – ładunki spale-

UsłUgi BUDOWlANE
Kompleksowe wykańczanie wnętrz - malowanie, tape-
towanie, gładzie, kafelkowanie, - ocieplenia budynków 
- drobne prace murarskie, (wstawienie kabiny, zabudowa 
wanny) pod wykończeniówkę - adaptacje poddaszy, piw-
nic tynki tradycyjne - układanie glazury, terakoty, kamienia 
i innych elementów - dekoracyjnych, - malowanie, gładzie, 
- zabudowy, sufity podwieszane, - przeglądy obiektów, - 
remonty kapitalne (przy wymianie, naprawie wszystkich 
zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych części budyn-
ku. - Ścianki działowe z karton-gip. Tel.: 798 222 654

WENTYlAcjA mEchANiczNA z ODzYsKiEm 
ciEPłA
Oferujemy usługi w zakresie wykonywania instalacji wen-
tylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiem ciepła). 
Opieramy się na sprawdzonych systemach i urządzeniach 
marki zehnder. Zajmujemy się doborem, wyceną, wyko-
nawstwem i obsługą. Tel.: 183526771 502774445

wylewki masZynowe mixokretem
Głównym celem naszej firmy jest świadczenie najwyższej 
jakości usług. Koncentrujemy się na szybkim i fachowym 
wykonywaniu zleceń - wg zasady zadowolony klient - to 
klient, który poleci nas innym. W ramach naszej pracy 
wykonujemy: • ułożenie hydroizolacji (folia) • ułożenie ter-
moizolacji (styropian) • ułożenie dylatacji pionowej (taśma 
dylatacyjna) • zbrojenie siatką metalową lub włóknami po-
lipropylenowymi (zbrojenie rozproszone) w zależności od 
wymagań klienta. • Szalunki • laserowe poziomowanie • 
wylanie betonu metodą półsuchą ( z domieszką plastyfi-
katora) • zatarcie mechaniczne oferujemy bezpłatną moż-
liwość wcześniejszego obejrzenia budowy, w celu doradz-
twa oraz zebrania niezbędnych danych dla prawidłowego 
wykonania posadzki betonowej. Wykonujemy nasze usługi 
na terenie woj.Podkarpackiego i woj.Małopolskiego.
Tel.: 519 831 009

fiRmA REmONTOWO-BUDOWlANA PODEjmiE 
się WYKONANiA UsłUg
Witam firma remontowo budowlana szyszka oferuje usługi 
w zakresie: - stany surowe pod klucz - wykonanie elewacji 
ocieplenia obiektów mieszkalnych cena 25-35 za m2 - 
układanie kamienia i klinkieru elewacyjnego - podbitka pcv 
lub drewno - adaptacje poddaszy - prace na wysokościach 
renowacja kominów, malowanie dachów - tynki gipsowe i 
cementowo-wapienne gwarantujemy wysoką jakość usług 
i zadowolenie klienta wycena gratis u klienta i pomoc w 
wyborze materiału na wykonane usługi gwarancja i faktura 
firma działa na terenie całej małopolski, śląska i podkar-
pacia z najwyższą jakością rusztowań maszyn i narzędzi 
zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych 
informacji e-mail: szyszkafrb@interia.Pl tel.: 516 474 603  
Tel.: 516474603

studnie
Studnie głębinowe – wiercone oraz kopane • studnie wier-
cone do 100m • kompleksowe wykonanie studni • przy-
łącze hydroforowe • studnie kopane • czyszczenie studni 
(dezynfekcja) cechuje nas profesjonalizm, skuteczność, 
doświadczenie i gwarancja jakości! Naszym głównym ce-
lem jest państwa zadowolenie. Tel. 663-907-552

czYszczENiE sTUDNi
Czyszczenie studni • czyszczenie studni kopanych oraz 
głębinowych • dezynfekcja • regeneracja • uszczelnianie 
kręgów • wymiana filtrów • pogłębianie i kopanie ręczne 
oraz wszelkie inne zabiegi związane ze studniami. Jeste-
śmy firmą z długoletnim doświadczeniem. Pracujemy na 
profesjonalnym sprzęcie i gwarantujemy jakość usług. 
Zadowolenie klienta jest naszym głównym celem! Tel. 
663-907-552

wylewki masZynowe
Wylewki maszynowo (docieplanie stropów) - układanie folii 
- układanie styropianu - włókna szklane lub siatka zbro-
jeniowa wolne terminy, cena 10 zł/ m2 tel: 604-384-466
Tel.: 604384466

OgRODzENiA!!!
Kompleksowe wykonywanie ogrodzeń. - Produkcja siatki 
0,5- 2 metry wysoka, różne kolory - słupki ogrodzeniowe 
(naciągi, profile, rury, daszki, przelotni, drut naciągowy) 
- bramy, bramki, barierki, przęsła - siatki leśne, różne ro-
dzaje możliwość spotkania, konsultacji, wyceny. Więcej 
informacji pod nr tel: 722349211

WYlEWKi mAszYNOWE- fiRmA
Firma mix-tynk: w ramach naszych usług oferujemy pań-
stwu: wykonanie wylewki betonowej mixokretem: • uło-
żenie hydroizolacji (folia) • ułożenie termoizolacji (płyty 
styropianowe). • ułożenie dylatacji pionowej (taśma dyla-
tacyjna) • zbrojenie rozproszone (włókna polipropylenowe) 
i/lub zbrojenie metalową siatką (wedle życzeń i wymagań 
klienta) • przygotowanie i wylanie betonu metodą półsuchą 
(z dodaniem plastyfikatorów) • poziomowanie powierzchni 
wylewki (z dokładnością co do 0,5 mm) • mechaniczne za-

tyzowane – transport motocykli – zaopatrzenie sklepów i 
firm (dostawa towaru z polski do anglii) – inne **zadzwoń 
i zapytaj o możliwość przewiezienia innych (nietypowych) 
rzeczy.Kontakt www.Odlotowapaczka.Com.Pl tel pl 532 
611 657 uk 07774130545 email odlotowapaczka@op.Pl

bus PrZewóZ osób laweta transPort ue 
WczAsY WYjAzDY hOlOWANiE WYNAjEm
Oferuję tani szybki i bezpieczny przewóz osób na: - prze-
wozy krajowe i zagraniczne - wycieczki - wesela - im-
prezy okolicznościowe - transfery z i na lotniska w całej 
ue - wyjazdy na mecze, narty, koncerty itp. - Przewóz rtv, 
agd - holowanie pojazdów na lawecie - wyjazdy na wcza-
sy - możliwość transportu 2 samochodów na raz(drugi na 
przyczepie) do państwa dyspozycji 9-osobowe klimatyzo-
wane mikrobusy renomowanych marek, czyste, sprawne, 
doświadczeni kierowcy, więcej inf. Pod nr telefonu. Jeste-
śmy otwarci także na inne propozycje współpracy chcesz 
skalkulować trasę ? Zadzwoń lub wyślij e-mail ! Sprostamy 
każdemu zadaniu ! Konkurencyjne ceny ustalane indywi-
dualnie, wycena kursu od razu przez telefon www.Wyjaz-
dyposamochody.Eu polub nas na fb konto: wyjazdyposa-
mochody.Eu Tel.: 698636637

AmERYKAńsKi KABRiOlET zABYTKOWY, 
KRążOWNiK, WYNAjEm gORlicE, jAsłO, 
BiEcz, KROsNO, DUKlA.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

limUzYNA, limUzYNY, WYNAjEm gORlicE,
BiEcz, jAsłO.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

limUzYNA chRYslER 300c, limUzYNY, 
WYNAjEm gORlicE, jAsłO, DUKlA.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

NAjDłUższE limUzYNY chRYslER 300c,
liNcOlN, WYNAjEm gORlicE.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

lUKsUsOWE limUzYNY chRYslER 300c, 
liNcOlN, NAjDłUższE - gORlicE, jAsłO, 
BiEcz, KROsNO, DUKlA.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

sAmOchóD zABYTKOWY, RETRO, AmERYKAń-
sKi KRążOWNiK, WYNAjEm gORlicE, jAsłO, 
BiEcz, KROsNO, DUKlA.
www: www.viplimo.pl, tel.: 510504155

transPort
Przeprowadzasz sie? Potrzebujesz cos przewiez? Szu-
kasz transportu zadzwon .Zapewniam tani i bezpieczny 
transport Tel.: 798830896

TANiE PRzEsYłKi KURiERsKiE
Tanie przesyłki kurierskie już od 17 zł! Doręczenie twojej 
paczki już następnego dnia! Punkt nadawania przesyłek 
kurierskich znajdziecie państwo przy ulicy orzeszkowej 4 
(na przeciwko stacji grosar) (dawna kwiaciarnia/wypoży-
czalnia kaset) zapraszamy od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00 Tel.: 79-39-29-750

cieranie • pomiaru dokonujemy niwelatorem laserowym i 
gazowym więcej informacji pod nr telefonu: 722-349-211

wylewki i tynki masZynowe
Wylewki i tynki maszynowo: - ślepe, końcowe - metoda 
półsucha, mixokretem - laserowe wyznaczanie poziomów 
- mechaniczne zacieranie - możliwość wykonania pracy z 
naszym materiałem - wcześniejsze pomiary oraz wycena 
- zakres naszych usług obejmuje całe woj. Podkarpackie - 
ceny od 9 zł/ m2 (robocizna) tel: 798-366-990

tynki masZynowe
Nasza firma tynkarska z długoletnim doświadczeniem ofe-
ruje tynki maszynowe cementowo-wapienne robione na 
gładko pod malowanie oraz tynki kwarcowe jak i również 
wylewki.Wykonujemy tynki z naszym sprawdzonym mate-
riałem lub materiałem klienta.Cena do uzgodnienia.Więcej 
informacji pod numerem tel.Zapraszam. Tel.: 506748262

DOciEPlsNiE BUDYNKóW i REmONTY
Świadczymy usługi w zakresie: elewacje podbitki dachowe 
malowanie dachów i elewacji szpachlowanie drobne prace 
remontowe układanie kamienia ozdobnego montaż pa-
neli podłogowych i ściennych wypożyczanie rusztowania 
wykonanie odwodnienia, izolacja fundamentu oferujemy 
wszystkim zainteresowanym wykonawstwo ociepleń bu-
dynków wieloma metodami . Posiadamy 20-dziesto letnie 
doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą. Dzięki duże-
mu naciskowi na jakość wykonania nasze prace są trwałe 
i estetyczne. Tel.: 507069671

PRAcE WYsOKOściOWE, PiElęgNAcjA 
DRzEW i TERENóW ziElONYch gORlicE
Trans-allen oferuje państwu usługi z zakresu prac wy-
sokościowych: * wycinka i przycinka drzew, * montaż i 
demontaż reklam, * mycie okien, * odśnieżanie dachów, 
* strącanie sopli, * usuwanie nawisów śnieżnych, * mon-
taż i demontaż oświetlenia, * usuwanie ptasich gniazd 
ponadto nasza firma oferuje państwu wynajem różnego 
rodzaju podnośników koszowych o wysokości pracy do 
30-metrów. Tel: 530-530-050 zapraszamy państwa do za-
poznania się z pełną ofertą na stronie internetowej. Www.
Transallen.Pl Tel.: 530530050

PODNOśNiKi KOszOWE PODEsTY RUchOmE
Opis trans-allen oferuje wynajem, sprzedaż i transport 
podnośników wolnobieżnych: nożycowych, przegubo-
wych, teleskopowych masztowych i ramieniowych o napę-
dach tak spalinowych jak i elektrycznych. Oferujemy rów-
nież wynajem podnośników koszowych na samochodach 
o zasięgu pracy do 30metrów oraz szereg usług naszymi 
podnośnikami tj: - wycinka i przycinka drzew, - montaż i 
demontaż reklam, - mycie okien, - odśnieżanie dachów, 
- strącanie sopli, - usuwanie nawisów śnieżnych, - mon-
taż i demontaż oświetlenia, tel: 530-530-050 zapraszamy 
państwa do współpracy oraz zapoznania się z pełną ofertą 
na stronie: www.Transallen.Pl www.Wynajmij-podnosnik.
Pl www.Facebook.Pl/transallen Tel.: 530530050

PODNOśNiK NOżYcOWY – PODEsT RUchOmY 
– zWYżKA
Oferujemy państwu podnośniki nożycowe – samojezdne 
/ wolnobieżne: - teleskopowe - przegubowo ramieniowe - 
nożycowe spalinowe - nożycowe elektryczne - masztowe 
elektryczne oferujemy również podnośniki montowane na 
samochodach o wysokości roboczej 30 metrów tel: 530-
530-050 zapraszamy państwa do zapoznania się z pełną 
ofertą na stronie: www.Transallen.Pl www.Wynajmij-pod-
nosnik.Pl www.Facebook.Pl/transallen Tel.: 530530050

AlARmY -mONiTORiNg -iNsT.ElEKTRYczNE-
-DOmOfONY
Eltex jest nową dynamicznie rozwijającą się firmą oferu-
jącą kompleksowe usługi w zakresie montażu, obsługi i 
serwisu systemów zabezpieczeń. Działam na terenie wo-
jewództwa małopolskiego i podkarpackiego. Oferta firma 
eltex zajmuje się instalacja • systemów alarmowych satel, 
• systemów telewizji przemysłowej (monitoring) • domofo-
nów oraz wideodomofonów • automatyki bramowej • tele-
wizji naziemnej dvb-t i satelitarnej sat zajmuje się nie tylko 
montażem instalacji, ale również ich konserwacją i wszel-
kimi pracami serwisowymi, chętnie udzielę fachowych po-
rad oraz pomogę wybrać instalację najbardziej zgodną z 
potrzebami klienta dane kontaktowe: tomasz jasnocha tel 
788292033 biuro.Eltex@vp.Pl Tel.: 788292033

REsTAURAcjA W hOTElU mARgOT
Bogata oferta cateringowa w promocyjnych cenach.:)
tel.: 512-594-570

Restauracje / Puby

człOWiEK ORKiEsTRA - ONE BAND
Człowiek orkiestra - Orkiestra jednoosobowa - One Band. 
Ceny konkurencyjne w porównaniu z zespołami w więk-
szym składzie - gram za trzech muzyków a płacisz za 
jednego. Mam dobry sprzęt, dobre instrumenty, własny 
transport i co najważniejsze dobry taneczny program, 
stare i nowe przeboje. Na weselach prowadzę Oczepiny 
itp. Spore doświadczenie estradowe, dobry wokal i krótkie 
przerwy.  tel.: 604-519-667

Domy weselne

BiURO TłUmAczEń
Oferujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów samocho-
dowych -niemieckich -angielskich -włoskich -francuskich 
-niderlandzkich -duńskich -hiszpańskich -szwedzkich Tłu-
maczenia dokumentów, listów, świadectw, itp. Pomagamy 
również w załatwianiu formalności celnych i wszelkich 
opłat na sprowadzone samochody. Na życzenie klienta 
również rejestrujemy i ubezpieczamy samochód. F.H.u. 
„Dima” Gorlice, ul. Plac Targowy 1 tel.: 694217589

Tłumaczenia

DREWNO OPAłOWE, KOmiNKOWE
Drewno opałowe sprzedam przywiozę metrówki, rąba-
ne lub workowane - suche lub mokre bukowe, grabowe, 
brzozowe, odpadki tartaczne do pieców c.O kominków 
itp. Oferuje: piłowanie, rąbanie, transport leśny i krajowy 
kontakt: tel. 601 089 513 13 44 160 45 Gorzyce koło no-
wego żmigrodu

UsłUgi TRANsPORTOWE DO 3,5 TONY i PO-
mOc DROgOWA
Posiadam auto lawetę którą świadczę usługi transporto-
we tj -transport pojazdów -transport długich elementów 
-transport pojazdów z zagranicy -pomoc w załatwianiu 
formalności rejestracyjno celnych -zakup samochodów na 
zamówienie -doradztwo,ponadto transport dowolnych to-
warów materiałów długich w kraju lub z zagranicy. -Pomoc 
drogowa 24h -wymiana koła -dowóz osób w wyznaczone 
miejsce fachowo,sprawnie i bezpiecznie Tel.: 603541226



POżYczKi
Firma Optima oferuje pożyczki od 200 zł. Spłukałeś się,a 
masz nagły wydatek? Zadzwoń! 539-943-875

POżYczKi POzA BANKOWE DO 15 TYs. BEz 
sPRAWDzANiA BiK-U.
• Obsługujemy całą Polskę • Warunek ubiegania się o 
pożyczkę – brak zajęć komorniczych • Kwota pożyczki do 
15 tys. • Okres spłaty od 3 do 48 miesięcy • Wymagane 
udokumentowanie dochodu • Nie sprawdzamy BIK-u ani 
KRD (nie można mieć zajęć komorniczych), weryfikujemy 
BIG Infomonitor • Minimalny wiek 18 lat bez górnej gra-
nicy • Minimalny dochód 500 PLN • Akceptowane źródła 
dochodu – umowa o pracę, zlecenie, dzieło, renta, emery-
tura, dochód z działalności gospodarczej, studenci, osoby 
bezrobotne z prawem do zasiłku. Każdego weryfikujemy 
indywidualnie!!! Zadzwoń, napisz maila lub wyślij SMS o 
treści „POŻYCZKA” i sprawdź co mogę dla Ciebie zrobić. 
Zapraszamy od pn. do pt. w godzinach 9 - 17 Kontakt: 
E-mail: kredyt74@wp.pl Tel.: 786 229 311 Gadu-Gadu: 
25610186 www.atozcredit.weebly.com

KREDYTY gOTóWKOWE i KONsOliDAcYjNE 
DO 200 TYs.
• Obsługujemy całą Polskę • Oferta również dla osób z 
czystym BIK. • Maksymalna kwota kredytu bez zabez-
pieczenia 200.000 zł • Minimalny dochód netto: pracujący 
– 700 zł, emeryci i renciści – 500 zł, • Wiek min. 18 lat 
bez górnej granicy • Maksymalny okres kredytowania 150 
m-cy, • Obsługujemy kredyty z opóźnieniami w spłacie do 
90 dni (3 m-ce), • Konsolidujemy: kredyty gotówkowe, kar-
ty kredytowe, limity w koncie – debety, kredyty dotychczas 
konsolidowane, kredyty samochodowe, • możliwość do 
kredytowania (dodatkowa gotówka) w ramach konsolida-
cji, Każdego weryfikujemy indywidualnie!!! Zadzwoń, na-
pisz maila lub wyślij SMS o treści „POŻYCZKA” i sprawdź 
co mogę dla Ciebie zrobić. Zapraszamy od pn. do pt. w 
godzinach 9 - 17 Kontakt: E-mail: kredyt74@wp.pl Tel.: 
786 229 311 Gadu-Gadu: 25610186 www.atozcredit.we-
ebly.com

POżYczKi
Pożyczka z dostawą do domu. Firma Optima proponuje 
pożyczki szybko i wygodnie. Nieważny jest cel pożyczki-
,najważniejsze,że możesz ją dostać praktycznie od ręki- w 
ten sam dzień.  tel.: 539 943 875

NAjTAńszE UBEzPiEczENiA! 15 RóżNYch 
fiRm!
ubezpieczenie samochodu OC, AC, NNW, Assistance,... 
ubezpieczenie domu, firmy, gospodarstwa rolnego, życie 
i wiele innych. Oferta 15 Towarzystw ubezpieczeniowych 
w jednym miejscu! Przyjdź do nas i wybierz najlepszą dla 
siebie ofertę (JEST W CZYM WYBIERAĆ!) Obliczenie 
składki nic nie kosztuje, a może się okazać że dotychczas 
płaciłeś za dużo! ZAPRASZAMY! Gorlice, ul. Bardiowska 
4, naprzeciw urzędu Skarbowego (budynek PKP)
 tel.: 183537490

Finanse / ubezpieczenia

Szkolenia / Edukacja
UPRAWNiENiA ENERgETYczNE (sEP) E i D 
gRUPA 1, 2, 3.
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia na uprawnienia 
energetyczne (SEP) typu: E - eksploatacyjne i D - dozo-
rowe w grupach 1, 2 i 3. Wszystkich, którym kończy się 
pięcioletni termin ważności uprawnień energetycznych 
zapraszamy na egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną, 
celem przedłużenia ważności na kolejne 5 lat. Zaprasza-
my do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 
gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane 
z dopuszczeniem do pracy. Przy Oddziale SIMP w Gor-
licach działa powołana przez Prezesa urzędu Regulacji 
Energetyki Komisja Kwalifikacyjna Nr 101, która po prze-
prowadzeniu egzaminów zatwierdza kwalifikacje osób za-
trudnionych na stanowiskach pracy związanych z dozorem 
oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycz-
nych. Druki wniosków kwalifikacyjnych są do pobrania na 
naszej stronie internetowej www.zorpot-gorlice.pl
tel.: 603765203

„WszEchNicA” - KURsY zAWODOWE W jAślE!
PODKARPACKIE TOWARZYSTWO EDuKACJI ALTER-

sTYlizAcjA PAzNOKci
Witam zajmuję się stylizacją paznokci metodą żelo-
wą, akrylową oraz lakierami hybrydowymi. Wszyst-
kie osoby zainteresowane proszę o kontakt Za-
chęcam do obejrzenia mojej galerii zdjęć https://
www.facebook.com/sylwia.bakaj/media_set?set=a
.127421067336729.32925.100002065085299&type=1
tel.: 510791140

mAKijAż PROfEsjONAlNY-sTUDNióWKA, 
ślUB iTP...30zł
Makijaż profesjonalny!!! Tylko 30zł!!! Jestem absolwentką 
Francuskiej Szkoły Wizażu, Stylizacji i Charakteryzacji w 
Krakowie. Oferuję makijaże: - wieczorowy - wieczorowy 
fantazyjny - ślubny - dzienny klasyczny - aktualne trendy 
w makijażu Pracuję na profesjonalnej gamie francuskich 
kosmetyków do makijażu i charakteryzacji. Gwarantuję 
pełen profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług, 
oraz wyjątkową trwałość wykonanych makijaży (nawet do 
24godzin). Koszt makijażu to tylko 30zł. Istnieje również 
możliwość wykonania makijażu próbnego!!! Serdecznie 
zapraszam. tel.: 505405172

DEPilAcjA WOsKiEm W DOmOWYm zAciszU
Depilacja woskiem polega na usunięciu zbędnego owło-
sienia, poprzez wyrwanie łodygi włosa i zachowanie nie-
naruszonego korzenia. Metodę tę można stosować na du-
żych powierzchniach i na wszystkich częściach ciała. Za 
pomocą wosku można depilować wszystkie części ciała: 
nogi, bikini, ręce i dłonie, kark, pośladki. Efekt utrzymuje 
się do 6 tygodni !!! Cena: ręce (do łokci) 15zł. Całe ręce 
29zł. Łydki 25zł. uda 25zł. Całe nogi (plus stopy) 45zł. 
Całe nogi +pośladki 55zł. Brzuch 5zł. Bikini klasyczne 15zł. 
Plecy 30zł. (Całość) ceny do negocjacji -w zależności od 
obszaru :) polecam !!!! Tel.: 668483431

Fryzjerstwo / Kosmetyka

Zdrowie / Medycyna

Inne
fOTOgRAfiA ślUBNA W ATRAKcYjNEj cENiE
Wykonuję zdjęcia ślubne w bardzo atrakcyjnej cenie – 700 
zł. Od ponad dwóch lat prowadzę firmę zajmującą się foto-
grafią, jednak fotografią ślubną zajmuję się od niedawna, 
stąd niska cena usługi. W oferowanym przeze mnie pakie-
cie znajdują się: - zdjęcia z przygotowań do ślubu (w dzień 
ślubu), - zdjęcia z ceremonii ślubu, - zdjęcia z przyjęcia 
weselnego (do godziny 1 w nocy), - sesja ślubna w inny 
wybrany dzień (poniedziałek – piątek). Młoda para otrzy-
muje ok. 200-250 Obrobionych zdjęć z wesela + 50 z sesji 
zdjęciowej. Można umówić się na inną ilość zdjęć. Moje 
zdjęcia można zobaczyć na: http://magiastylu.Com/gale-
ria.Html w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić: 514 
276 576 lub pisać: biuro@magiastylu.Com tel.: 514276576

WiERcENiE sTUDNi, sTUDNiE głęBiNOWE, 
sTUDNiE TRADYcYjNE, czYszczENiE sTUDNi, 
PRzYłączA WODY
Studnie studnie wiercone studnie głębinowe studnie ko-
pane czyszczenie studni przyłącza wody zajmujemy się 
wykonaniem studni głębinowych średnicą 220mm na 
terenie małopolski i okolicach. Profesjonalne wykonanie, 
atrakcyjna cena i gwarancja zadowolenia klienta z wyko-
nanych przez nas usług to nasza mocna strona wśród na-
szej konkurencji. Dodatkowo zajmujemy się kompleksowo 
przyłączami do ujęć wodnych. Dobór pompy, wyprowa-
dzenie ze studni i instalacja w budynku oraz pózniejsze 
serwisy. Możliwe jest także czyszczenie studni wierconych 
jak i kopanych. Pracujemy w miłej atmosferze. Zapraszam 
do współpracy. Działamy na terenie: małopolska, gorlice, 
bobowa, grybów, biecz, jasło, krosno, kraków, ciężkowice, 
ropa, szymbark, bystra, kobylanka, moszczenica, nowy 
sącz, stary sącz, stróże, biesna, staszkówka, łużna i wiele 
innych. Nr. Tel.: 505-490-279

PRANiE DYWANóW TAPicEREK mEBlOWEj sA-
mOchODOWEj
Zapraszamy do nowo otwartej myjni samochodowej ,,ko-
rona,,.Oferujemy mycie samochodów pranie tapicerki 
samochodowej ,meblowej jak równiez pranie dywanów 
. Najtansze pranie dywanów w miescie tylko 5zł,za m2 
powyżej 10m2 odbiór i dostawa na terenie gorlic gratis. 
Zapraszasmy. Tel.: 798830896

RENOWAcjA ODziEżY sKóRzANEj
Renowacja odzieży skórzanej: zakład renowacji odzieży 
skórzanej oferuje: -czyszczenie i farbowanie kożuchów 
-czyszczenie i farbowanie odzieży ze skór licowych 
-czyszczenie odzieży ze skór nubukowych - renowacja 
mebli skórzanych zapraszamy!!!! Tel.: 501 234 935

RENOWAcjA sKóR
Zakład renowacji odzieży skórzanej oferuje: -czyszczenie 
i farbowanie kożuchów -czyszczenie i farbowanie odzieży 
ze skór licowych -czyszczenie odzieży ze skór nubuko-

Sprzedam

NiERUchOmOści

DziAłKA BUDOWlANA W ROPiE „POD chEł-
mEm”
Do sprzedania piękna,atrakcyjnie położona na wzniesie-
niu działka budowlano - rekreacyjna w miejscowości Ropa 
nr działki 2917/4 , przepiękny krajobraz. Bardzo cicha 
okolica. Działka znajduje w niewielkiej odległości od lasu 
(ok150 m). Dojazd drogą asfaltową. Media na sąsiednich 
działkach. Teren nieosuwiskowy i niezalewowy. Świetna 
lokalizacja w Beskidzie Niskim, działka ta znajduje się w 
bliskiej odległości od Zalewu Klimkówka(8km), do Wy-
sowej ok. 20 km, stadniny koni w Regietowie ok. 15km. 
Sprzedaż bez pośredników. Zapraszam do oględzin po 
wcześniejszym umówieniu się. Cena 2500zł za 1ar
tel.: 501026550

sPrZedam Piekny dom w beskidZie niskim 
brunary
Sprzedam widokową działkę 50ar( częściowo ogrodzona) 
wraz z domem w stanie surowym zamkniętym ( budowa 
2012) o pow użytkowej 110m2+ garaż (50m2)+ strych do 
adaptacji, w miejscowości Brunary . Dom z projektu z204 z 
niewielkimi zmianami . Dach pokryty dachówką. Dom sta-
rannie zbudowany z betonu komórkowego 24,fundament 
ocieplony 10cm xps oraz wykonane odwodnienie. Okna 
3 szybowe PCV cieple oraz drzwi wejściowe. Na parte-
rze 3 sypialnie, salon, kuchnia, spiżarka, łazienka , wc 
,poddasze można zaadoptować na strych lub dodatkowe 
pokoje. Garaż na dwa samochody, duże pomieszczenie 
gospodarcze. Na działce 2 studnie, przygotowane otwo-
ry pod wentylacje mechaniczną. Na działce znajduje się 

NATYWNEJ „WSZECHNICA” Zaprasza na kursy zawo-
dowe. Kursy: Barman/Barista  Kasy fiskalne  Operator 
obrabiarek numerycznych CNC  Kwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej Już dziś zapisz się w biurze „Wszech-
nicy” lub przez Internet http://wszechnica.com/aktualno-
sci/191.html Tel. 13 44 656 00 Adres: 38-200 Jasło, ul. 
Szkolna 23 e-mail: info@wszechnica.com więcej informa-
cji na http://wszechnica.com/aktualnosci/190-kursy-zawo-
dowe.html  tel.: (13) 44 65 600

KURs NA WózKi WiDłOWE. cERTYfiKAT UE. 
cENA PROmOcYjNA
Kurs na operatora wózka widłowego. Szybko, tanio i so-
lidnie. Cena promocyjna 299 zł Możliwość dojazdu i szko-
lenia na miejscu w firmie na terenie całej polski. Kursy dla 
osób indywidualnych : Nowy Sącz, Posiadamy Certyfikat 
Akademii uDT Wydajemy uprawnienia MEN w języku: 
polski, angielski W cenie kursy na wózki widłowe zapew-
niamy: - materiały szkoleniowe - szkolenie teoretyczne - 
szkolenie praktyczne -seminarium bezpiecznej wymiany 
butli gazowych w wózkach jezdniowych, -egzamin przed 
komisją wewnętrzną Ważne! POSIADAMY WIELOLETNIE 
DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH Termin do uzgod-
nienia z zamawiającym Dla osób prywatnych zajęcia prak-
tyczne prowadzimy indywidualnie ( Nowy Sącz, ) Zapra-
szamy na szkolenie: - z obsługi wózków specjalizowanych 
( ładowarek teleskopowych ) - z obsługi kos spalinowych 
i pił mechanicznych - z obsługi żurawi wieżowych, samo-
jezdnych oraz przeładunkowych - szkolenie: „Nowoczesny 
Magazynier” Tel. 18 541-77-28 Kom. 696-105-999 biuro@
zawodowy.eu www.zawodowy.eu Szkolimy INDYWIDuAL-
NIE ZAPISY NON STOP tel.: 185417728

BEzPłATNE szKOlENiA zAWODOWE W jAślE! 
TYlKO W WEEKENDY!
Szukasz pracy? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania? 
Z nami szybko i bezpłatnie możesz zostać specjalistą w in-
teresującej Cię dziedzinie nawet bez matury! Zapraszamy 
na kierunki: Opiekun medyczny - 1 rok - za darmo! Opie-
kunka środowiskowa - 1 rok - za darmo! Asystent os. nie-
pełnosprawnej - 1 rok - za darmo! Technik BHP - 1,5 roku 
- za darmo! Technik rachunkowości - 2 lata - za darmo! 
Technik turystyki wiejskiej - 2 lata - za darmo! Wybierz kie-
runek, który Cię interesuje na: www.zak.edu.pl/formularz 
Oddzwonimy do Ciebie i odpowiemy na wszystkie pytania! 
Zajęcia już od lutego! tel.: 13 446 23 13

wych - renowacja mebli skórzanych zapraszamy! Gorlice, 
ul. Sikorskiego10 Tel.: 501234935

DORABiANiE KlUczY, PiEcząTKi, NAPRAWA 
mAszYN DO szYciA
Oferujemy szeroki zakres usług dla domu i firmy. Dorabia-
nie kluczy-domowe, samochodowe również z immobilajze-
rem, obudowy kluczy, baterie do pilotów, wyrób pieczątek, 
ksero, wydruki, naprawę-maszyn do szycia, drukarek, 
kserokopiarek, regenerację tonerów. Więcej informacji na 
stronie. Tel.: 506-644-426

fOTOgRAfiA OKOliczNOściOWA
Pracuję na najlepszym sprzęcie firmy canon z jasnymi 
obiektywami, co pozwala na naturalne zdjęcia z doskonałą 
jakością. Wszystkie zdjęcia poddane są cyfrowej obróbce. 
Plener ślubny preferuję w inny dzień niż dzień ślubu, aby 
na spokojnie i ładnie wykonać pamiątkowe fotografie. Do-
stosowuję się do oczekiwań i upodobań klienta. Wkładam 
całe serce w swoją pracę, zawsze posiadam rezerwowy 
sprzęt, aby nie zawieść. Zdjęcia oddaję w postaci eks-
kluzywnej foto książki i na płycie cd. Najlepsza jakość w 
atrakcyjnej cenie. Zapraszam sesja narzeczeńska gratis !!!
Tel.: 769920999

PRAcA zDAlNA
Oferuję pracę zdalną przez internet do wykonywania w 
domu. Praca ta jest bardzo łatwa - wymaga tylko podsta-
wowej znajomości obsługi komputera. Można ją wykony-
wać o dowolnej porze dnia i nocy oraz w dowolnym wymia-
rze czasowym. Zainteresowane osoby proszę o kontakt na 
e-mail: bezetks@gmail.Com

O g ł O s z E N i A
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DRUK + REKlAmA OD PROjEKTU DO REAlizA-
cji / PROjEKT / DRUK / mONTAż - KAmElEON 
gORlicE
Witam, Oferujemy pełną obsługę w zakresie reklamy wi-
zualnej jak i internetu. Zapewniamy reklamę od projektu 
do realizacji !!! Pomagamy od momentu projektowania do 
końcowej realizacji, a także liczymy na długotrwałą współ-
pracę. Zachęcam do przesyłania zapytań lub kontaktu te-
lefonicznego. Wydruki (technologia offsetowa) : - wizytów-
ki - ulotki - plakaty - katalogi reklamowe - teczki ofertowe 
- papier firmowy - kalendarze / kalendarzyki - wizytówki 
kwadratowe Wydruki ( druk solwentowy oraz LATEKSO-
WY ) - banery - folie - siatki - plakaty - bilboardy W swojej 
ofercie posiadamy również: - długopisy reklamowe z gra-
werem laserowym - ramki aluminiowe z wydrukami - na-
klejki ścienne i okienne - naklejki na samochód - kasetony 
reklamowe - systemy wystawiennicze - wycinanie znaków 
graficznych z folii ,styroduru, dibondu, plexi,itp. - ksero 
kolor od ręki i druk cyfrowy do formatu A3+ Oferujemy 
również druk na szkle i wszelkich materiałach twardych 
(technologia uV) !!! OFERuJEMY uSŁuGI MONTAŻu I 
WYKLEJANIA REKLAM !!! PROJEKTY - zadzwoń - omó-
wimy szczegóły. Zapraszam na stronę internetową: www.
kameleon.gorlice.pl POLuB na Facebooku: https://www.
facebook.com/Kameleon Druk & Reklama/ Pomagam od 
projektu do realizacji tel.: 696626929

Więcej ogłoszeń na:
gorliczanin
g o r l i c k i  s e r w i s  o g ł o s z e n i o w y

.pl
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2 Pokojowe miesZkanie w warsZawie
Studentom (studentkom) - możliwa też inna opcja wynaj-
mę 2-pokojowe mieszkanie w warszawie ul tyszkiewicza 
- dzielnica wola. Dobra lokalizacja komunikacyjna (ulice 
puławska, górczewska). Informacje tel: 500524970.

PiERWszY m-c gRATis-PRzYsTęPNiE lOKAl 
UżYTKOWY W gORlicAch
Spółdzielnia rzemieślnicza w gorlicach oferuje pod wy-
najem lokal użytkowy, położony w gorlicach, przy ul. Pił-
sudskiego 8 (w pobliżu centrum): lokal-po lokalu gastro-
nomicznym, znajdujący się w podpiwniczeniu budynku, o 
powierzchni 120 m2 (istnieje możliwość jego rozbudowy 
lub zmniejszenia)- na działalność gastronomiczną,usłu-
gowo-handlowy lub np. Na salę wykładową. Przystępne 
ceny wynajmu – pierwszy m-c najmu gratis, nie ma do-
datkowych opłat za ogrzewanie i korzystanie z internetu ( 
wszystko to jest w cenie wynajmu). Możliwość negocjacji 
ceny. Kontakt – 665 522 588 lub 18 353 78 74.

PiERWszY m-c gRATis-PRzYsTęPNiE lOKAl 
UżYTKOWY W gORlicAch
Spółdzielnia rzemieślnicza w gorlicach oferuje pod wy-
najem lokal użytkowy, położony w gorlicach, przy ul. Pił-
sudskiego 8 (w pobliżu centrum): lokal o powierzchni 32,2 
m2, znajdujący się na ii piętrze budynku – na działalność 
biurowo-usługowo-handlową. Przystępne ceny wynajmu 
– pierwszy m-c najmu gratis, nie ma dodatkowych opłat 
za ogrzewanie, zużycie wody i korzystanie z internetu ( 
wszystko to jest w cenie wynajmu). Możliwość negocjacji 
ceny. Kontakt – 665 522 588 lub 18 353 78 74.

PiERWszY m-c gRATis-PRzYsTęPNiE lOKAl 
UżYTKOWY W gORlicAch
Spółdzielnia rzemieślnicza w gorlicach oferuje pod wy-
najem lokal użytkowy, położony w gorlicach, przy ul. Pił-
sudskiego 8 (w pobliżu centrum): lokal o powierzchni 36,5 
m2, znajdujący się na ii piętrze budynku – na działalność 
biurowo-usługowo-handlową. Przystępne ceny wynajmu 
– pierwszy m-c najmu gratis, nie ma dodatkowych opłat 
za ogrzewanie, zużycie wody i korzystanie z internetu ( 
wszystko to jest w cenie wynajmu). Możliwość negocjacji 
ceny. Kontakt – 665 522 588 lub 18 353 78 74.

lOKAl UżYTKOWY gORlicE 60 m²
Wynajmę lokal o pow 60m2 (lub 2 lokale 25 m2 i 35 m2) na 
parterze pod działalność gospodarczą. Cena 1200 netto + 
podatek od nieruchomości i media. Tel.: 605580157

BUDYNEK WARszTATóW sAmOchODOWYch
Budynek obejmuje: warsztaty usługowe z wyposażeniem 
specjalistycznym – powierzchnia 1200 m2, zaplecze so-
cjalne o powierzchni 150 m2, pomieszczenia socjalno 
–biurowe powierzchnia 150 m2, garaże zewnętrzne po-
wierzchnia 200 m2, plac utwardzony o powierzchni 4500 
m2. Budynek usytuowany na gruncie o powierzchni 0,9 ha 
lokalizacja ; droga krajowa nr.28 Trasa nowy sącz - jasło 
obiekt w całości ogrodzony i monitorowany nieruchomość, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania urzędu 
miasta i gminy w gorlicach , przeznaczona jest pod tereny 
produkcyjno- usługowe, składy materiałów budowlanych.
Tel.: 18 353 90 51

miEjscE NA TWOją REKlAmę
Oferuję miejsce na zamieszczenie reklamy na ścianie 
szczytowej domu , na ulicy kołłątaja3 w gorlicach. Stra-
tegicznie dobry punkt, droga wylotowa na tarnów, kraków. 
Atrakcyjna cena!!!!  Tel.: 608053233

lOKAl DO WYNAjęciA
Lokal o powierzchni ok 65 m2 ,do wynajęcia na działalność 
gospodarczą. Lokal mieści się w gorlicach, przy ulicy kołłą-
taja 3 atrakcyjna cena! Dobra lokalizacja! Tel.: 608053233

Mam do wynajęcia

Sprzedam

mOTORYzAcjA

stary drewniany dom( ok 80m2), który można wyremonto-
wać np na agroturystykę. Dodatkowo gratis projekt wnętrz 
wykonany przez architekta. W okolicy sklep, przedszkole, 
szkoła, ośrodek zdrowia. tel.: 512776166

miEszKANiE W jAślE PRzY Ul. flORiAńsKiEj 
- 65,7 m2 Sprzedam mieszkanie z wyodrębnioną wła-
snością o powierzchni 65,7 m2. Mieszkanie znajduje się 
w ocieplonym bloku, budowanym z pustaka, w dzielnicy 
Śródmieście przy ul. Floriańskiej, blisko Rynku. Mieszka-
nie usytuowane na poziomie 1,5 piętra bez sąsiada na tej 
kondygnacji (w bloku mieszkania znajdują się na każdym 
półpiętrze). Mieszkanie składa się z: - salonu otwartego 
na przedpokój i kuchnię - sypialni - dwóch pokoi - kuch-
ni - holu - przedpokoju - łazienki - toalety Do mieszkania 
należy duża piwnica o powierzchni powyżej 10 m2 oraz 
dostęp do rowerowni i suszarni. Przed blokiem znajduje 
się parking dostępny wyłącznie dla mieszkańców wspólno-
ty mieszkaniowej. W mieszkaniu jest bieżąca ciepła woda, 
centralne ogrzewanie, duży balkon typu loggia, usytuowa-
ny na stronę południową, bez otoczenia sąsiedzkich balko-
nów. Ponadto w mieszkaniu znajdują się antywłamaniowe 
drzwi wejściowe GERDA, gładzie gipsowe na ścianach, 
wbudowana w ścianę instalacja do podwieszenia telewi-
zora w salonie, dobrej jakości okna PCV, parkiet dębowy, 
trzy duże szafy przesuwne, kuchnia wykonana według 
aranżacji architekta (zmywarka i piekarnik w zabudowie). 
Mieszkanie bez pośredników, bezpośrednio od właścicie-
la. Cena mieszkania wynosi 200 000 złotych. Możliwość 
zakupu mieszkania wraz z wyposażeniem (cena do 
uzgodnienia). tel.: 500020456

DziAłKA BUDOWlANA - łUżNA - NOWA cENA
Sprzedam działkę budowlaną 6000 m. przy drodze po-
wiatowej w miejscowości Łużna ,15 km. od Gorlic , 30 
km. od zalewu w Klimkówce , oraz około 30 km. od stoku 
narciarskiego na Magurze Małastowskiej. Działka położo-
na na pięknym południowym stoku , w całości ogrodzona 
siatką powlekaną, z dwoma wjazdami - mostek od stro-
ny asfaltowej drogi powiatowej , oraz drugi od asfaltowej 
drogi gminnej. Prąd , gaz i woda znajduje się w działce. 
Piękny widok na panoramę okolicy , a w pogodne dni na 
Tatry. Istnieje możliwość podziału na dwie działki po 3000 
m. Więcej informacji udzielę telefonicznie. Zdjęcia z przed 
kilku lat - ponieważ mieszkam 250 km. od tej działki - ( 
drzewka są dużo większe i droga powiatowa ma nową 
nawierzchnię asfaltową) Możliwa zamiana na samochód. 
tel.: 501-353-243

sPrZedam dom
Oferuje do sprzedaży nieruchomość położoną w połu-
dniowo zachodniej części województwa podkarpackiego 
,na Pogórzu Jasielskim wśród malowniczych dolin i gór 
żródliskowego dorzecza górnej Wisłoki w miejscowości 
Nowy Żmigród. Nowy Żmigród znajduje się w odległo-
ści 16 km od Jasła Jest to miejscowość usytuowana na 
skrzyżowaniu ważnych w przeszłości traktów handlowych 
prowadzących z północy przez Jasło i Przełęcz Beskid do 
Berdejowa oraz z zachodu przez Gorlice,Biecz do Dukli ,a 
stąd dalej na wschód. Obecnie są to często uczęszczane 
szlaki turystyczne.Oferowana nieruchomość to działka 
gruntowa o powierzchni 17 arów zabudowana domem 
mieszkalnym oraz budynkiem mieszkalnym oraz budyn-
kiem gospodarczym. Dom wybudowany w latach 70-tych 
,obecnie w całości wyremontowany ,nowe pokrycie dachu 
,ocieplenie,okna PCV. W domu są cztery pokoje,kuchnia-
,dwie łazienki.Dom w części podpiwniczony .Wyposażony 
w prąd ,gaz,wodę z wodociągu ,kanalizacja typu szambo 
,centralne ogrzewanie z piecem dwufunkcyjnym.Działka w 
całości ogrodzona ,zagospodarowana z bramą wjazdową.
Dom zadbany ,z dogodnym dojazdem o każdej porze roku
tel.: 603 758 638

DziAłKA BUDOWlANA liPiNKi
Sprzedam działke budowlana o pow. 29 a znajdujacą sie 
w Lipinkach z jednej strony ok 100m od drogi a z drugiej 
strony ladny widok na las . Wiecej informacji po nr tel 
797366696.

miEszKANiE NA sPRzEDAż lUB zAmiANA
Sprzedam mieszkanie lub zamienię na większe na Os. 
Magdalena. Mieszkanie ma 25 m² ( jeden pokój, ciemna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, loggia, piwnica). Mieszka-
nie znajduje się na I piętrze w centrum Gorlic, ul. Rynek ( 
nad sklepem Alfa ). Mieszkanie jest do remontu.
tel.: 692 633 980

DziAłKi ROlNE W KRYgU
Dzialki roke ( 66 i 100 arowe) w trakcie przeksztalcenia na 
dzialki budowlane.dzialki o ksztalcie prostokata, polozone 
w okolicy kosciola parafialnego,z bezposrednim dojazdem 
do drogi asfaltowej.na dzialkach znajduje sie kanalizacja.
tel.: 661044713

KUPię gARAż BlAszAK
Kupię używany garaż blaszak z bramą otwieraną do góry.
Tel.: 781785019

PilNiE POszUKUję lOKAlU DO KUPNA lUB 
DO sPRzEDAżY
Pilnie poszukuję lokalu użytkowego do kupna lub do wy-
najęcia, najlepiej z bezpośrednim wejściem od ulicy, wypo-
sażonym w węzeł sanitarny i z możliwością umieszczenia 
witryny. Lokalizacje prestiżowe z dużym natężeniem ruchu 
pieszych i parkingiem. Bardzo proszę o kontakt
Tel.: 798-855-788

KUPiE miEjscE NA RYNKU( TARgOWYm ) W 
gORlicAch
Kupie miejsce 6m2 na rynku (targowicy) w gorlicach od 
2tys w góre zależy od położenia, numer tel 787 410 771

Kupię

PilNiE szUKAm miEszKANiA DO WYNAjęciA
pilnie szukam mieszkania 2pokojowego na ulicy Konopnic-
kiej i okolice w bloku. tel.: 880415001

szUKAm gARAżU lUB mAgAzYNU DO 60m2
Szukam do wynajęcia garażu lub małego magazynu . Inte-
resują mnie okolice ul. Węgierskiej . Cena do uzgodnienia  
tel.: 519-768-457

PilNiE szUKAm miEszKANiA DO WYNAjęciA
pilne poszukuje mieszkania do wynajecia kawalerka lub 
2 pokojowego do 38m,najlepiej nie umeblowanego, bez 
mediów do 600,700zł na dłuzszy okres czasu.
tel.: 880415001

Szukam do wynajęcia

gOlf 4 16v 2000R
Vw golf4 1.6 16V 2000r czarny metalik trzydzwiowy-
,przebieg180000,auto posiada el.Szyby,lusterka,szyber-
dach,podgrzewane fotele,regulowaną kierownice,opony 
zimowe,tylne lampy diodowe,przegląd i ubespieczenie do 
lipca,więcej informacji pod tel. Tel.: 781474852

AlKOmAT PROmOcjA
Oferujemy państwu w pełni nowoczesny oraz profesjonal-
ny alkomat przydatny każdemu kierowcy. Oferowane urzą-
dzenie to wysokiej jakości sprzęt cyfrowy wyposażony w 
wyświetlacz lcd. Jego niewątpliwe zalety to między innymi: 
- dokładny pomiar od 0,00% do 1,9% - dzięki niewielkim 
wymiarom jest bardzo podręczny. Wszędzie można go 
zmieścić. - Bezustnikowy - nowoczesna generacja senso-
rów pomiarowych - szybki w pomiarze stężenia specyfi-
kacja: - zasilanie bateriami 2x 1,5v aaa - automatyczne 
wyłączenie po upływie 35sec. - Sygnalizacja dźwiękowa 
początku i końca pomiaru. - Sygnalizacja dźwiękowa oraz 
na wyświetlaczu ostrzeżenia powyżej 0,5%. - Sygnalizacja 
na wyświetlaczu rozładowanych baterii. - Kolor biały. Nie 
ryzykuj. Kup nowoczesny , podręczny i dokładny alkomat 
w dobrej cenie. Zawsze będziesz pewien kiedy będziesz 
mógł wsiąść za kierownicę bez problemów. Alkomaty moż-
na nabyć w zakładzie dorabiania kluczy, naprawa obuwia. 
C.H. Peps gorlice, ul. Biecka 10. Zapraszamy!!!
Tel.: 5000-729-55

łAńcUchY śNiEżNE NA KOłA
Mam do sprzedania łańcuchy na koła w bardzo dobrej ja-
kości z dodatkowymi ogniwkami użyte tylko kilka razy na 
niewielkim odcinku, są jak nowe. Tel.: 603 436 831

ciągNiczEK TRAKTOREK z PRzYczEPKą, RA-
DłAmi zNAczNiKiEm i PłUżKAmi
Mam do sprzedania mały ciągniczek na wąskich i wyso-
kich kołach idealnie nadający się do upraw międzyrzędo-
wych, do niego mam przyczepkę jednoosiową z chamul-
cem najazdowym,(bez problemu ciągniczek radzi sobie z 
kopiasto załadowaną przyczepką np. Ziemi. Mam do niego 
znacznik trzyrzędowy i radła i płużki, urzywałem tego do 
upraw mdz.Innymi ziemniaków. Dodam iż w 2012 roku ten 
ciągniczek został nagrodzony w konkursie dla konstrukto-
rów organizowanym przez portal agrofoto i poradnik rolni-
czy. Sam ciągniczek może służyć jako pojazd rekreacyjny! 
Ciągniczek ma 12 biegów do przodu i 3 do tył tak więc 
bez problemu można dobrać potrzebną prędkość.Mam też 
do niego łańcuchy na koła.Gratis dodam do niego drugi 
silnik!!! Zapraszam. Tel.: 603 436 831

sPRzEDAm OPlA cORsE c 2001
Sprzedam opla corse c 1.0 2001 Stan bardzo dobry jestem 

drugi właścicielem od nowości auto ma przejechane 164 
tysiace przy 156 wymieniony rozrzad a w tamtym roku olej 
i filtry sprzedaje poniewasz potrzebuje wieksze auto wien-
cej informacji telefonicznie tel.: 511567846

sPROWADzANiE sAmOchODóW NiEmcY, hO-
lANDiA, WYjAzDY cO TYDziEń!
Sprowadzanie samochodów niemcy, holandia jeżdżę 
do niemiec, holandii. Na miejscu do obejrzenia kilkaset 
samochodów! Miejsce docelowe wybieram w zależności 
od zapotrzebowania na dany model samochodu. Wiele 
interesujących aut w bogatych wersjach wyposażenia, re-
welacyjnych cenach, z silnikami diesla jak i benzynowymi. 
Są to pojazdy bezwypadkowe lub lekko uszkodzone dzięki 
czemu są jeszcze tańsze. Organizuje wyjazdy co tydzień! 
Wyjazdy są na noc, za granicą jesteśmy następnego dnia, 
już w miejscu gdzie oglądamy pojazdy. Do holandii orga-
nizowane są wyjazdy co tydzień. Do niemiec wyjeżdżam 
w dniach od niedzieli do środy, dopasowuje termin do 
potrzeb klienta ! Rezerwacje miejsc do holandii przyjmuje 
do niedzieli. Jeździmy w miejsca gdzie sam kupuję samo-
chody, więc kupujesz auta za prawdziwie niskie pieniądze, 
a przede wszystkim sam wybierasz, widzisz co kupujesz! 
Oryginalne przebiegi, auta nie są picowane! Ważne: - za-
bieram tylko od 2 do 3 klientów ( nie organizuje wyj.Maso-
wych) tak wiec nasza podróż odbywa się w komfortowych 
i ludzkich warunkach a pobyt trwa 1 dzień max 2 - klient 
ma możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej ( 
gratis) po uzgodnieniu wcześniej - po dokonanym zakupie 
do polski wracamy razem ! Koszty sprowadzenia pojazdu 
przez państwa: - 500 zł wyjazd - ok.100 Euro tablice expor-
towe z ubezpieczeniem - paliwo do zakupionego swojego 
pojazdu koszt wyjazdu to 500 zl służę pełną pomocą przy 
wyborze i zakupie odpowiedniego auta dla państwa. Po-
moc obejmuje: - tłumaczenia językowe - określanie stanu 
technicznego / czujniki lakieru/ - negocjacje cenowe - za-
łatwianie formalności exportowych - rejestracja w polsce 
grzegorz makulski telefon 788195899

sEAT cORDOBA 1.9 TDi 110 Km
Wyposażenie: kontrola trakcji, komputer pokładowy, zmie-
niarka płyt cd w bagażniku, el. Szyby, el. Lusterka, alufelgi, 
centralny zamek. Opony zimowe w bardzo dobrym stanie.
Tel.: 784-133-312

PEUgEOT 807, 2004 NAvi, xENON, 6-BiEg.
Do sprzedania peugeot 807, 7 osobowy, sprowadzony 
z niemiec, zarejestrowany w kraju w 2014-auto serwiso-
wane na bieżąco wyposażenie -nawigacja -lampy xeno-
nowe -klimatyzacja wielostrefowa -komputer pokładowy z 
wbudowanym zestawem głośnomówiącym i telefonem w 
radiu mp3 -alufelgi z oponami i komplet kół zimowych w 
bardzo dobrym stanie -zmieniarka płyt mp3 -odpinany hak 
holowniczy z kluczem - kierownica wielofunkcyjna -drzwi 
otwierane automatycznie - oryginalnie przyciemniane szy-
by - czujnik parkowania - czujnik deszczu itd... - Full opcja 
bez skóry okazja!!!Gorlice tel.: 693687906

sPrZedam buggy
Posiadam dos przedania crosa loncin 250 mozliwa tez jest 
zamiana na inny motocykl Tel.: 663117549

DElPhi PRzEPUsTNicA OPEl AsTRA vEcTRA 
1.8 16v
Witam posiadam nowa przepustnice do opla firmy delphi 
tryb pracy: elektryczny zastosowanie: opel astra g kombi, 
sedan 1.8 16V 125 km 09.2000-01.2005 Opel astra / astra 
gtc hatchback, kombi 1.8 125 Km 03.2004- Opel corsa c 
hatchback 1.8 125 Km 09.2000-12.2009 Opel meriva 1.8 
125 Km 05.2003-05.2010 Opel omega b sedan, kombi 2.2 
16V 144 km 09.1999-07.2003 Opel signum 1.8 122 Km 
05.2003- Opel tigra twin top 1.8 125 Km 06.2004- Opel 
vectra b wszystkie wersje nadwoziowe 1.8I 16v 125 km 
09.2000-07.2003 Opel vectra c sedan, kombi 1.8 110 
Km, 1.8 122 Km 04.2002- Opel zafira a 1.8 16V 125 km 
09.2000-06.2005 Tel.: 668776115

sKUP AUT ciężAROWYch !!!
Jesteśmy zainteresowani kupnem aut ciężarowych oraz 
ciągników siodłowych !!! między innymi interesujące nas 
marki i modele to: * mercedes --sk, actros * volvo --f12, 
fh 12 * daf --85 ati, 95 ati, 85 cf, 95 xf * scania --112, 113, 
142, 143 * renault --premium, magnum, eurostar * man 
--19.332, 19.362, 19.372, 19.422 kupimy także samocho-
dy ciężarowe typu: skrzyniowe, kontenery, wywrotki i dzwi-
gi samochodowe. auta odbieramy z każdej części polski. 
płacimy vat. kontakt: firma handlowa- lucas truck łukasz 
wojtalewicz www.lucastruck.pl @: biuro@skupciezarowek.
com.pl tel. kom.: 667-279-655

Kupię

Więcej ogłoszeń na:

Więcej ogłoszeń na:
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lOKAl NA PARTERzE 50m2
Przedmiotem najmu jest lokal znajdujący się na ul. Ko-
ściuszki z przeznaczeniem na działalność: - handlową - 
usługową - biurową 50 m2 powierzchni, wejście głównej 
ulicy, zaplecze + nieduży magazyn i sanitariaty z osobnym 
wejściem z tyłu budynku. Tel.: 660 728 386

DOm DO WYNAjęciA W gORlicAch
Do wynajęcia domek wolnostojący w gorlicach. Do wyna-
jęcia jest parter domu, w którego skład wchodzi pokój z 
kominkiem, kuchnia (wyposażona), łazienka z prysznicem 
oraz przedpokój z szafą. Dom położony w cichej zielonej 
okolicy. Przy domu ogród z altaną, oczko wodne z ryb-
kami. Do wynajęcia od zaraz, możliwość oglądnięcia po 
wcześniejszym ustaleniu terminu. Kontakt pod numerem 
660-741-527



sUKNiA ślUBNA NOWA 36/38 AlETTE DłUgA i 
KRóTKA PRiNcEsKA
Drogie panie :) oferuję nową suknię ślubną firmy alette. 
Jest uszyta na rozmiar 36/38 (może nawet bardziej 38) i 
wzrost 170 + 15cm zapas. Suknia jest lekka, zwiewna, wy-
konana z włoskich tkanin. Kolor to delikatnie przełamana 
biel. Suknia to princeska. Składa się z dwóch części su-
kienki krótkiej w kolano i nakładanej spódnicy. Nie ma koła, 
a ilość warstw materiału spódnicy jest o wiele mniejsza niż 
w klasycznej obszernej princesce :) aplikacja widoczna na 
zdjęciu nie jest doszyta, ale oczywiście dołączona jest do 
sukni. Na terenie rzeszowa i okolic dopasowanie rozmiaru 
i długości wliczone jest w cenę. Polecam :) zdjęcia niestety 
nie są najlepszej jakości, dlatego zapraszam do oglądania 
i przymierzania u mnie :) także w gorlicach po wcześniej-
szym umówieniu się. Cena do negocjacji :)

sPRzEDAm sUKNię ślUBNą siNcERiTY 3723
Sprzedam suknię ślubną sincerity model 3723, w kolorze 
białym. Kupiona w salonie, po profesjonalnym czyszcze-
niu. Jednoczęściowa, rozmiar: 36. Typ: princessa. Suknia 
uszyta jest z miękkiego, delikatnego tiulu, co czyni ją lekką 
i zwiewną. Bardzo wygodna w tańcu. Istnieje możliwość 
skrócenia ze względu na brak ozdób dołem. Gorset wyko-
nany jest z nakładających się warstw tiulu. Dzięki wszytym 

moda i uroda
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sPRzEDAm AKcEsORiA DO RENAUlT lAgUNA 
1 kombi
Sprzedam akcesoria do renault laguna kombi 1 w komple-
cie lub osobno tj koło dojazdowe,roleta bagażnika,lewarek 
podnośnika oraz oryginalne radio renault philips.
tel.: 511154210

UżYWANE części sAmOchODOWE - NAjWięK-
szY WYBóR!
Największy w REGIONIE wybór części samochodowych 
*Ponad 700 aut w demontażu *Codzienne dostawy 
*Wszystkie marki *Możliwość negocjacji cen *Gwaran-
cja rozruchowa W naszej ofercie znajdziecie Państwo: 
Akcesoria Chłodzenie silnika Części karoserii Koła, felgi 
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Oświetlenie Sil-
niki i osprzęt Tuning układ elektryczny, zapłon układ 
hamulcowy układ napędowy układ paliwowy układ wy-
dechowy Wyposażenie wnętrza Zabytkowe Zawieszenie 
i układ kierowniczy PROWADZIMY SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
NA PLATFORMIE ALLEGRO Nick „LO-STARK http://
allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=23825317 Kliknij 
Polub nas na Facebooku! https://www.facebook.com/
lostark1991 www.lostark.pl Kontakt: 663-992-177 złomo-
wanie pojazdów 607-992-858 części 663-992-179 części 
663-992-500 allegro 663-992-292 skup oleju przepraco-
wanego e-mail: lostarkzlom@wp.pl www: www.lostark.pl  
tel.: 663-992-858

DORABiENiE KlUczYKóW sAmOchODOWYch 
kodowanie Piloty
Firma car security mszanka 260 - zajmujemy się : -dora-
bianie kluczy samochodowych -programowanie pilotów 
-kodowanie kluczyków -wymiana obudów i mikrowłącz-
ników kluczyków -kodowanie kluczy z transponderem / z 
immobiliserem potocznie: programowanie transponderów 
lub programowanie immobilizerów -usuwanie immo -obu-
dowy , groty, piloty , transpondery, Tel.: 604271518

myjnia
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług; -komplek-
sowe czyszczenie samochodów -pranie tapicerki samo-
chodowej od 100zl -nakładanie wosku na lakier
Tel.: 798830896

AUTO KAsAcjA, złOm PREmiA 100zł zA WAż-
NE Oc!!!
Tylko teraz wykorzystaj moment!!! Premia 100zł za ważne 
oc przy złomowaniu pojazdu!!! Profesjonalna kasacja po-
jazdów wystawiamy zaświadczenia skup aut starych, po-
wypadkowych itp. Zapewniamy bezpłatny transport sprze-
daż części zadzwoń do nas i dowiedz się ile, zapłacimy 
za twój samochód! Kontakt telefoniczny! Płacimy za każde 
auto! Bezpłatny transport pojazdu wszystkie formalności u 
klienta płacimy najwięcej! Kliencie pamiętaj! Po zezłomo-
waniu należy ci się zwrot składki oc za niewykorzystany 
okres. używane auto części największy wybór części sa-
mochodowych najniższe ceny! Ponad 600 samochodów 
w ciągłym demontażu. Prowadzimy sprzedaż części na 
platformie allegro nick „lo-stark facebook: https://www.
Facebook.Com/lostark1991 www. Lostark. Pl kontakt: 
663-992-177 złomowanie pojazdów 607-992-858 części 
663-992-179 części 663-992-500 allegro 663-992-292 
skup oleju przepracowanego e-mail: lostarkzlom@wp. Pl

REgENERAcjA PRzEKłADNi KiEROWNiczYch
Naprawa układów kierowniczych i pomp wspomagania. 
Naprawiam przekładnie i pompy do samochodów osobo-
wych dostawczych terenowych. Każda przekładnia i pom-
pa jest testowana na stole testowym o ciśnieniu 150 bar. 
Na każda przekładnie i pompę udzielam 12-mcy gwaran-
cji. Posiadam również kilkadziesiąt rodzai przekładni na 
wymianę. Naprawiam też przekładnie mechaniczne bez 
wspomagania. Oferuję również usługę sprawdzenia na 
stole testowym przekładni lub pompy. Po wcześniejszym 
skontaktowaniu się istnieje możliwość naprawy przekładni 
wraz z montażem w jednym dniu !!! Tel.: 605687260

TURBO-RENTgEN REgENERAcjA TURBO-
sPRężAREK PRUszKóW
Turbo-rentgen regeneracja turbosprężarek pruszków tur-
bo-rentgen poprzednio firma znajdowała się na ul.Prusa 
13 zmiana adresu wymuszona została powiększaniem 
firmy. udzielamy 2 letniej gwarancji na nasze usługi, a jed-
nocześnie zapewniamy demontaż turbosprężarki, na sku-
tek czego zyskują państwo pewność co do jakości reali-
zowanych przez naszą firmę usług , oraz bezpieczeństwo 
gwarancji, a wszystko to za niewygórowaną cenę zawie-
rającej się w przedziale sześciuset do dziewięciuset zło-
tych. Posiadamy ogromną praktykę, oraz profesjonalnie 
wyposażony warsztat w skład którego wchodzi doważarka 
wysokobrotowa schenck i maszyna do komputerowego 
ustawiania zmiennej geometrii za pomocą pomiaru prze-
pływów powietrza i ustawiania zaworów pneumatycznych, 
elektrycznych. Turbosprężarki na wymianę - ekspresowo, 

uszkodzona za zregenerowaną od ręki lub naprawa tur-
biny dostarczonej przez państwa w parę godzin. Turbo-
-rentgen ul.Mostowa 7a 05-800 pruszków tel: 507034256 , 
53 53 53 100 www.Turbo-rentgen.Pl turbo-rentgen@wp.Pl
Tel.: 507034256

DORABiANiE KlUczYKóW sAmOchODOWYch 
Z immobiliserem transPondery
Nasza firma oferuje profesjonalne dorabianie kluczyków 
z immobiliserem do samochodów. Kluczyki dorabiamy 
kompleksowo, to znaczy docinamy kluczyk mechanicznie 
i kopiujemy kod transpondera na transponder czysty lub 
w przypadku aut nowej generacji posiadających transpon-
der crypto - dopisujemy (programujemy) transponder do 
modułu immobilisera w samochodzie. Oferujemy również 
wymianę obudowy kluczyka na nową gdy twoja jest już 
zniszczona lub wytarły się gumki, programowanie pilo-
tów samochodowych, piloty , transpondery, kodowanie, 
usuwanie immo. Podana cena 80 zł to cena przykładowa 
kluczyka, dokładna cena zależna jest od poszczególnych 
marek samochodów oraz od zastosowanego transpondera 
- informacja w siedzibie firmy. Tel.: 604271518

UsUWANiE filTRóW cząsTEK sTAłYch DPf 
fAP
Oferujemy profesjonalne usuwanie filtrów cząstek stałych 
dpf fap. Problem z zapchanym filtrem cząstek stałych 
, świeci kontrolka zapraszamy zajmujemy się przede 
wszystkim elektronicznym usuwaniem filtrów z oprogra-
mowania, na życzenie klienta możemy wykonać usługę 
kompleksowo ( programowanie elektroniki usunięcie me-
chaniczne ) zapraszamy mszanka przy drodze wojewódz-
kiej 977 trasa gorlice-tarnów kontakt 604271518

naPrawa sterownika nastawnika turbo 
garrett
Naprawa sterownika nastawnika turbo garrett opis: wysy-
łać sam sterownik jak na foto zabezpieczyc go do wysyłki 
naprawiamy tak by nie było widac śladów ingerencji napra-
wiamy w przeciągu jednego dnia by sterownik wrócił na 
następny dzień i można było się dalej cieszyć sprawnym 
samochodem 98% sterowników można naprawić udzie-
lamy gwarancji 12 miesięcy na naprawę zajmujemy się 
naprawą zaawansowanej elektroniki już od kilkunastu lat 
i możesz być pewien, że naprawa będzie fachowo wyko-
nana. Naprawiamy sterowniki z usterkami, które objawia-
ły się między innymi: - spadek mocy - przy podłączeniu 
komputera wystąpił błąd turbo szybki kontakt 24h 7 dni w 
tygodniu tel.513-666-777

NAPRAWA silNiKA POmPY ABs ( BOsch i ATE )
AUDi vW sKODA sEAT fORD OPEl mERcEDEs 
BmW vOlvO i iNNE
Naprawa silnika pompy abs ( bosch i ate )audi vw skoda 
seat ford opel mercedes bmw volvo i inne opis: wysyłać 
silniczek jak na foto w niektórych modelach pomp abs 
(bosch) silniczek i pompa są nierozłączne !!!! Wtedy trzeba 
wysłać całość !!!! Zabezpieczyć go do wysyłki naprawia-
my tak by nie było widać śladów ingerencji naprawiamy 
w przeciągu jednego dnia by silniczek wrócił na następny 
dzień i można było się dalej cieszyć sprawnym samocho-
dem 98% silników można naprawić udzielamy gwarancji 
12 miesięcy na naprawę zajmujemy się zaawansowaną 
elektroniką już od kilkunastu lat i możesz nam zaufać naj-
częstrze usterki silników: - błąd ogólny pompy abs - błąd 
przekaźnika pompy szybki kontakt 24h 7 dni w tygodniu 
tel.513-666-777

gumom bardzo stabilnie utrzymuje sukienkę na swoim 
miejscu. Gorset zapinany z tyłu na zamek, który ukryty jest 
pod rzędem małych guziczków. Szyta na wzrost 175cm + 
obcas 10cm. Jest bardzo wygodna, nie zsuwa się. Bardzo 
ładnie układa się w tańcu. Do sukni dołączam woalkę oraz 
szal, doskonale pasujące do sukni. Polecam i zapraszam 
do oglądnięcia oraz przymiarki :) tel.: 795103060

WYKONAm PROfEsjONAlNY mAKijAż - sTUD-
NóWKA,ślUB
Makijaż profesjonalny!!! Tylko 30zł!!! Jestem absolwentką 
francuskiej szkoły wizażu, stylizacji i charakteryzacji w 
krakowie. Oferuję makijaże: - wieczorowy - wieczorowy 
fantazyjny - ślubny - dzienny klasyczny - aktualne trendy 
w makijażu pracuję na profesjonalnej gamie francuskich 
kosmetyków do makijażu i charakteryzacji. Gwarantuję 
pełen profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług, 
oraz wyjątkową trwałość wykonanych makijaży (nawet do 
24godzin). Koszt makijażu to tylko 30zł. Istnieje również 
możliwość wykonania makijażu próbnego!!! Serdecznie 
zapraszam. Tel.: 505405172

NAil sPA mOBilNA sTYlizAcjA PAzNOKci
Stylizacja paznokci z dojazdem do klientki:) jeśli: · jesteś 
aktywną mamą, babcią, zabieganą - niezależną kobietą... 
· Cenisz sobie swój wolny czas lub skarżysz się na jego 
brak, · preferujesz wypoczynek we własnym domowym 
zaciszu, · istotna dla ciebie jest anonimowość i pełna 
dyskrecja, · a przede wszystkim lubisz dbać o siebie ta 
oferta jest dla ciebie! Zadzwoń i umów się na spotkanie! 
Przyjadę w dogodnym dla ciebie terminie do 15km dojazd 
w cenie usługi (powyżej 1km/1zł) cennik: manicure mani-

cure klasyczny 20zł manicure klasyczny z pomalowaniem 
30zł stylizacja paznokci paznokcie hybrydowe kolor 40zł 
paznokcie hybrydowe french 50zł przedłużanie paznokci 
żelowych na tipsie - naturalne-kolor 60zł / french 70zł pa-
znokcie żelowe na naturalnej płytce - naturalne-kolor 55 
zł / french 65zł pedicure pedicure klasyczny 20zł pedicure 
klasyczny z pomalowaniem 30zł paznokcie hybrydowe 
na stopach-kolor 45zł paznokcie hybrydowe na stopach 
french 55zł paznokcie żelowe na stopach -kolor 50zł pa-
znokcie żelowe na stopach-french 60zł tel.: 668164976

sUKNiA ślUBNA gREczYNKA
Witam mam do sprzedania suknię ślubna typu greczynka.
Suknia jest bardzo piękna posiada kryształy swarovskiego 
na talii.Dodatkowo w cenie dodaje tiul na ramiona oraz 
welon. Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 
503-561-394

sUKNiA ślUBNA gREczYNKA
Witam mam do sprzedania suknię ślubną typ greczynka 
cena obejmuje dodatkowo tiul na ramiona oraz welon.

BOTKi PEAcOcKs zAmsz szARE R.39 NOWE 
bootki
Przedmiotem sprzedaży są bardzo fajne zamszowe botki 
marki peacocks. Buty przywiozłam z uk, kupiłam je dla sie-
bie, niestety są na mnie trochę za duże :( sprzedaje je jako 
nowe, bo takie są - miałam je tylko raz na nogach przez 
kilka minut... Botki nie posiadają żadnych śladów użytko-
wania. Szczegóły: kolor - szary materiał - zamsz rozmiar 
- 39 (uk:6) wys.Obcasa - 7cm wys.Całkowita buta - 17cm 
(tył), 20cm (przód) Tel.: 508 775 988

usługi
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Powtórka do matury
Maturzysto! Jeżeli chcesz powtórzyć materiał do matury 
lub poćwiczyć przed egzaminem, zapraszam! Zajęcia z 
wszystkich części egzaminu. Tematyka i czas zajęć do 
ustalenia z uczniem. tel.: 732630808

ANNA zEmANKiEWicz
Chętnie udzielę korepetycji z biologii i chemii dla Gimna-
zjum, Szkół średnich oraz przygotuję do matury w okoli-
cach Gorlic i Wapiennego (Sękowa, Męcina). Jestem 
absolwentka biologii (w 2013 r.). Cena za godzinę 20 zł. 
Telefon: 607 472 877

KOREPETYcjE z jęzYKA ANgiElsKiEgO
Lekcje dla dzieci i młodzieży z zakresu materiału szkolne-
go lub dodatkowego. Tok nauczania jak i godziny lekcji do 
ustalenia z uczniem. Zapraszam! 25 zł/h. Justyna.
tel.: 732630808

szKOlENiA z PRzEDłUżANiA Rzęs NOWY 
sącz OAzA PiEKNA
Zapraszamy na profesjonalne szkolenia przedłużania i 
zagęszczania rzęs kilkoma metodami. Szkolenie gwaran-
tuje właściwe przygotowanie do nowego zawodu i rzetelne 
podstawy podczas dalszych aplikacji rzęs. Szkolenia z 
przedłużania oraz zagęszczania rzęs prowadzi wykształ-
cona, certyfikowana kadra stylistek ,z potwierdzonym i 
bogatym doświadczeniem zawodowym- m.in. pierwsza , 
certyfikowana stylistka z Nowego Sącza , która już w 2009 
r. uzyskała dokumenty uprawniające do wykonywania apli-
kacji i zdobyła tytuł Mistrz Stylizacji i Przedłużania Rzęs . 
Do dyspozycji oddajemy salę treningową oraz wszystkie 
urządzenia i materiały , potrzebne do odbycia rzetelnego 
szkolenia Prowadzimy szkolenia w zakresie • przedłuża-
nie rzęs metodą 1:1 Nouveau Lashes • przedłużanie rzęs 
metodą 2:1 • przedłużanie rzęs metodą HD Express • 
przedłużanie rzęs powieki dolnej • techniki aplikacji rzęs 
kolorowych oraz zdobień cyrkoniami • indywidualne kursy 
doszkalające Kurs przedłużania rzęs kończy się wydaniem 

EDUKAcjA

Mat. budowlane

Meble

Inne

WEłNA miNERAlNA KNAUf 5,98zł/m2 100mm
Wełna mineralna knauf 100mm 5,98m2 wełna mineralna 
firmy knauf insulation posiadam również wełnę o grubości 
100mm-w rolce 13,89cena za rolkę 83zł5,98złm2 170mm-
w rolce 8 m2-cena za rolkę 83 zł 10,40złm2 150mm -w 
rolce 9,18 m2- cena 83 zł 9złm2 200mm-w rolce 5,93 m2 
83zł za rolkę 13,99m2 zastosowanie: - izolacja dachu stro-
mego w układzie jedno i dwuwarstwowym - izolacja pod-
dasza nieużytkowego i użytkowego - izolacja wypełniająca 
w elementach szkieletu drewnianego lub metalowego - 
izolacja stropów, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek 
działowych między legarami . Współczynnik przewodzenia 
ciepła d = 0,044 w /m k klasa odporności ogniowej a1 fa-
brycznie ponacinana co ułatwia kładzenie ! Możliwy trans-
port na dogodnych warunkach Tel.: 887070862

kostka brukowa nostalit globet
Witam, firma globet kostka brukowa oferuje nową najwyż-
szej jakości kostkę brukowa naprawdę tanio: - nostalit 
globet gr.6 - 19,90 Zł/m2 netto (szary) - nostalit globet gr.6 
- 20,90 Zł/m2 netto (czarny) - nostalit globet gr.6 - 21,90 
Zł/m2 netto (żółty) - nostalit globet gr.6 - 23,90 Zł/m2 netto 
(melanż) gwarancja 3 lata! Do ceny należy doliczyć vat 
23%. Ceny promocyjne. Ilość ograniczona. Adres: ul. Biec-
ka 23g 38-300 gorlice na terenie betoniarni interbet zapra-
szamy na naszą stronę internetową www.Globetkostka.Pl
Tel.: 600 38 38 48

szTUKATERiA ElEWAcYjNA, gzYmsY, BONiE, 
sZtukateria styroPianowa
Witam, Firma nasza specjalizuje się w produkcji sztukate-
rii elewacyjnej. W ofercie znajdą Państwo między innymi 
takie produkty jak listwy okienne, gzymsy, podparapetniki, 
bonie, zworki. Listwy i gzysmy wykonujemy w standardo-
wych odcinkach 1,5 mb,1,75 mb, 2 mb i 2,5 mb, które są 
dostępne „od ręki”. Dostawa jak i pomiar jest gratis. Lista 
dystrybutorów jak i więcej informacji na http://www.sztu-
kateria-elewacyjna.eu lub pod numerem tel. 507-804-836 
pozdrawiam Niezgoda Marcin Styl-Blach tel.: 507804836

sPRzEDAm sTół z ORzEchA WłOsKiEgO
Mam do sprzedania stół rozkładany, wykonany z orzecha 
włoskiego. Wymiary: dł. 175cm + 30 cm po rozłożeniu, 
szer. 80cm i wys. 84cm. Stół jak nowy, co widać na zdję-
ciach. Idealnie nadaje się do salonu. Dla zainteresowa-
nych mogę przesłać zdjęcia po rozłożeniu. Cena: 2500zł 
do negocjacji. Zapraszam, warto!  tel.: 661053162

meble na wymiar
Zakład stolarski CK-Meble oferuje szeroki asortyment 
mebli na zamówienie. Są to zarówno meble kuchenne, ła-
zienkowe i biurowe jak i też szafy na wymiar wykonane w 
stylu dostosowanym do potrzeb klienta. Meble na wymiar 
wykonane przez fachowców z CK-Mebli można spotkać 
w mieszkaniach w Gorlicach, Jaśle i Tarnowie. Firmowa 
strona internetowa www.ck-meble.pl zawiera galerię zdjęć 
ostatnich realizacji oraz formularz służący do otrzymania 
bezpłatnej wyceny wstępnej mebli kuchennych i szaf na 
wymiar.tel.: +48 601 575 412

sPrZedam agregat
Sprzedam agregat sprężarkowy marki aspa
Tel.: 603 758 638

NOżE KUchENNE PhiliPiAK zEsTAW 5-czę-
ściOWY NOWE W DOBREj cENiE + gRATis!!!
Mam do sprzedania 5-częściowy zestaw wielofunkcyjnych 
noży stalowych kutych marki philipiak. Noże są nowe, bez 
śladów użytkowania, tylko jeden z noży był użyty kilkakrot-
nie w celu sprawdzenia czy faktycznie są takie super :) 
potwierdzam - są :d noże są wyjątkowo ostre i gładkie, 
nie wymagają częstego ostrzenia. Posiadają profilowane 
i ergonomiczne uchwyty. Ponadto zestaw zawiera drew-
niane, magnetyczne stojaki do przechowywania noży, co 
zapewnia maksymalną wygodę w ich przechowywaniu. 
Magnes wewnątrz każdego stojaka ułatwia natomiast 
tworzenie zestawów dopasowanych do każdej kuchni. W 
skład zestawu wchodzi: - nóż santoku - nóż do wędlin - nóż 
do warzyw - uniwersalny nożyk kuchenny - nożyce stalo-
we całość zapakowana w eleganckie pudełko, wewnątrz 
którego każdy nóż również posiada swój własny „kartonik”. 
Idealne na ekskluzywny prezent :) gratis dokładam super 
książeczki z przepisami. W razie pytań czekam na telefon 
lub maile. Tel.: 508 775 988

NOWOść 2014 - NAjNOWszY i NAjWięKszY zE-
sTAW NOżY szWAjcARsKich 8 szTUK
Nowość 2014 - najnowszy i największy zestaw noży - 
sugerowana cena producenta 169 euro u mnie za jedy-
ne 45zł, ponieważ to już ostatnie sztuki! Oferuję nowy 
ekskluzywny zestaw szwajcarskich noży aż 7 sztuk 
- nowość 2014 + gratis bonus skrobaczka wartości 25zł. 
Hologram autentyczności na opakowaniu potwierdzający 
ich oryginalność. Produkt fabrycznie nowy w fabrycznym 
opakowaniu z gwarancją producenta. Idealne na prezent 
- zapakowane w estetyczne sztywne pudełko posiadają-
ce magnetyczne zapięcie ułatwiające użytkowanie. Pa-
miętaj liczba zestawów ograniczona - spiesz się! To już 
ostatnie zestawy w tak atrakcyjnej cenie! Zestaw zawiera: 
nóż szefa kuchni - 8” - 20cm nóż do krojenia - 8” - 20cm 
nóż do krojenia chleba - 8” - 20cm nóż uniwersalny - 5” 
- 12,5cm nóż do filetowania - 3.5” - 8,5Cm nóż do pizzy 
- 4.5” - 8,5Cm nóż do sera - 5” - 12,5cm + gratis cera-
miczna obieraczka jedne z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie noży na rynku, bardzo ostre dlatego że 
zostały wykonane w technologii spiekanego w niskich 
temperaturach węglika cyrkonu, który jest prawie tak twar-
dy jak diament, dzięki temu noże są ekstremalnie ostre. 
Naprawdę !!! Bardzo ostre !!! - Ostrzone laserowo! Przeci-
nają papier jak masło, nie zaginając kartki. Noże pokryte 
są antybakteryjną powłoką ceramiczną. Dodatkową zaletą 
jest to, iż krojona żywność nie przykleja się do noży a anty-
poślizgowa rękojeść idealnie i pewnie leży nawet w mokrej 
dłoni! Rękojeść odporna na odkształcenia i przebarwienia. 
Preferuje odbiór osobisty bądź tanią wysyłkę według cen-
nika poczty. Dodatkowo dla osób spoza gorlic zaintere-
sowanych kupnem mogę wystawić indywidualną aukcję 
allegro w ramach przeprowadzenia bezpiecznej transakcji 
a co ważniejsze chronionej płatności. udzielam rabatów 
przy jednorazowych zakupach większej ilości kompletów 
już od np. 3. Więcej informacji pod nr tel: 508 775 988 lub 
adresem: linka_1984@poczta.Onet.Pl Tel.: 508 775 988

zABAWNA NAKlEjKA NA Wc,sEDEs,TOAlETę 
- NAKlEjKi DO łAziENKi !!!
Zabawne naklejki do łazienki, na sedes i nie tylko!!! Zbo-
czona parka (t.1) Zatwardzona krówka (t.2) Obszczymurek 
(t.3) Oryginalna i niepowtarzalna naklejka ożywi nudny i 
zwykle przewidywalny wystrój łazienki. Zaskocz siebie i 
innych niezwykłym pomysłem dekoracji toalety. Wnieś tro-
chę zabawy do czasu spędzanego w wc stwarzając bar-
dziej przyjemne miejsce twoich codziennych wycieczek. 
Wymiary naklejki: wysokość 25 cm oraz szerokość 25 cm. 
Cena 17 zł materiał z którego wykonana została naklejka 
to wodoodporna folia eco-friendly oraz klej na bazie wody 
w technologii przyklej-odklej-przyklej. Dekoracje można 
przykleić na każdej gładkiej powierzchni, ściany, szkło, 
metal, drewno szlifowane, tapety nieteksturowane, okna, 
płytki, drzwi, lustra, stoły, krzesła, lodówkę. Aplikacje sa-
moprzylepne są gotowe do użycia i łatwe w zastosowaniu. 
Można je łatwo usunąć bez pozostawiania jakichkolwiek 
śladów. Odbiór osobisty: możliwość odebrania zamówie-
nia w gdańsku po wcześniejszym umówieniu terminu od-
bioru. Wysyłka: list polecony12 zł paczka pobraniowa 22 
zł jeśli masz pytanie lub wątpliwości ? Prosimy dzwonić 
pod nr tel. 889 154 111 E-mail: twoja_moda@onet.Pl po 
dokonaniu zakupu prosimy podać symbol wzoru, który 
został wybrany. Te oraz inne wzory naklejek sprzedajemy 
również na allegro - nasz nick: fashion4vip zapraszamy ! 
Tel.: 889 154 111

łóżKO PięTROWE
Witam. Do sprzedania mam prawie nowe bardzo solidne 
łóżko piętrowe” Kacper „ z 2 szufladami.Możliwość rozłą-
czenia na 2 osobne łóżka, robione na zamówienia,solidne 
i drewniane jest mało używane bez śladów użytkowania. 
Łóżko sprzedaje bez materaców. Możliwość oglądnięcia, 
odbiór osobisty (nie wysyłam). Łóżko na zdjęciu jest nie 
kompletnie złożone (z braku czasu) ale jest wszystko. Wy-
miary łóżka: dł. 165 wys. 168 szer. 76.5 Polecam
tel.: 667550528

domki w bulgarii
Wczasy w Bulgarii.Dojazd wlasny.Samodzielne domki w 
cichym miejscu przy samej piaszczystej plazy.Slonce za-
pewnione tel.: 607145835

dla domu

DlA DziEci

sPORT / WYPOczYNEK

imPREzY DlA DziEci :)
Prowadzimy i organizuję zabawy i imprezy dla dzieci takie 
jak: dzień dziecka, uroczystości rodzinne, przyjęcia komu-
nijne, weselne, mikołajki, zabawy choinkowe i karnawało-
we, urodziny, pikniki, festyny, itp. szaleństwa... Proponuje-
my wiele atrakcji: taniec, grę na instrumentach, śpiew, gry 
i zabawy ruchowe, kostiumy, maski, chustę animacyjną, 
modelowanie balonów, bańki mydlane, malowanie twarzy, 
tworzenie śmiesznych fryzur, karaoke i inne rozmaitości, 
które będą niespodzianką dla waszych pociech. Na więk-
sze imprezy polecamy 2 osobowy zespół muzyczny, w któ-
rym grają: Ala i Kamil :) Zapraszamy wszystkie grzeczne 
dzieci małe i duże na niezapomniane spotkanie z nami :)
tel.: 660 302 772

KOmis ODziEżOWY
Zapraszamy do nowego komisu odzieżowego. Posiadamy 
duży wybór odzieży dziecięcej, i nie tylko. u nas możesz 
sprzedać ubranka, z których Twoje dziecko już wyrosło, 
oraz kupić atrakcyjne ciuszki dla swojej pociechy. Zapra-
szamy. Komis Odzieżowy ul. Kościuszki 5, Gorlice, tel. 
886 498 835

mAszYNY i URząDzENiA – WYcENY i EKsPER-
tyZy
Wykonujemy: - wyceny maszyn, urządzeń, linii technolo-
gicznych, także pod zastaw kredytów bankowych, - eks-
pertyzy techniczne maszyn, urządzeń, pojazdów, również 
przez rzeczoznawców SIMP posiadających uprawnienie 
biegłych sądowych, - wyceny przez rzeczoznawców ma-
jątkowych: mieszkań, budynków, budowli, gruntów.
tel.: 603 765 203

PRzEmYsł

oddam Za darmo dwa koty
Mam do oddania za darmo dwa koty kocura i kocicę biało-
-czarne. Zapraszam. tel.: 603 436 831

NOWOzElANDzKiE BiAłEm sAmcE i sAmicE
Witam mam do sprzedania samce i samice w wieku 7 i 8 
miesięcy porodowodowych rodzicach ojciec sprowadzony 
ze Słowacji.Króliki posiadają komplet szczepień.Więcej in-
formacji pod numerem tel. zainteresowanym mogę wysłać 
zdjęcia, nie odpowiadam na sms i mail.Polecam do dalszej 
hodowli.Możliwość wysyłki.  tel.: 507069671

ODDAm zA DARmO szczENiAKi W DOBRE 
RęcE. mATKA cOcKER sPANiEl
Witam serdecznie.... Do oddania w dobre i ODPOWIE-
DZIALNE ręce są zadbane, śliczne, przeurocze, pełne 
energi i chętne do zabawy szczeniaki. 1. Ciapek - umasz-
czenie czarno białe z brązem 2. Adolf - umaszczenie 
szaro-biało-czarny z nutką brązu 3. Kędziorek - przewaga 
czernego z brązem i bielą 4. Bermud - przewaga czerne-
go z brązem i bielą Maja one 4 tygodnie, w dniu oddania 
będą juz odrobaczone, pozostanie szczepienie. Jezeli go 
pokochasz odzwajemni to uczucie z podwójną mocą :) 
Matka to Cocker Spaniel. Niechętnie pozowały do zdjęc. 
Serdecznie zapraszam o każdej porze :)  tel.: 883567720

szczENiAczKi shih TzU gORlicE
Posiadam 6 - cio tygodniowe szczeniaczki Shih Tzu. Shih-
-tzu jest psem niezależnym, inteligentnym, towarzyskim i 
wesołym. Nie przejawia skłonności do włóczęgostwa. Na-
daje się do hodowania w rodzinie z dziećmi, toleruje inne 
zwierzęta domowe, a jego charakter przeważnie dosto-
sowuje się do trybu życia rodziny. Lubi spacery i zabawy 
ruchowe z udziałem innych domowników. Polecane szcze-
gólnie alergikom , gdyż włos tych piesków nie uczula. Pie-
ski są zdrowe , bez przepuklin typowych dla tej rasy. W 
dniu odbioru otrzymują książeczkę zdrowia z aktualnymi 
szczepieniami i odrobaczeniami. tel.: 502958370

zWiERzęTA

AgREgAT PRąDOTWóRczY mAgNUm
Witam mam do sprzedania nowy agregat prądotwórczy 
MAGNuM DFD 9000HT 9KVA Posiada gwarancie do 
27.05.2015 agregat był odpalany tylko jeden raz w celu 
sprawdzenia go . Oto jego parametry : MAGNuM agregat 
prądotwórczy DFD 9000 HT 230/400V, 9KVA, rozrusznik 
Parametry: Moc maksymalna: 9 kW Moc użyteczna: 7/3 
kW Napięcie: 230V/400V Częstotliwość: 50 Hz Hałas: 95 
dB Waga: 123 kg Rozruch: ręczny i elektryczny Max czas 
pracy ciągłej przy 50% obciążeniu: 10h AVR: tak Parame-
try silnika: Typ silnika: 4-suw, benzyna Pojemność silnika: 
3420 cm3 Moc silnika: 16 HP (16,22 KM) Ilość/rodzaj ole-
ju: 1,1 l/10W40 Pojemność zbiornika: 30 l Zalecany aku-
mulator: 12V/18Ah  tel.: 668776115

sPRzEDAm PszENicE OWiEs
Sprzedam pszenice owies odmiana bingo zboże suche 
poworkowane dobrej jakości możliwości dowozu do klien-
ta pszenica 80zł/100kg owies 60zł/100kg tel 663267170

PszENicA
Man do sprzedania pszenice jarą i ozimą po 80 zł/100kg 
oraz owies bingo pierwszy rok po kfalifikacie po 60zł/100kg
tel.: 603924005

AlKOmAT cYfROWY PROmOcjA
Oferujemy Państwu w pełni nowoczesny oraz profesjonal-
ny alkomat przydatny każdemu kierowcy. Oferowane urzą-
dzenie to wysokiej jakości sprzęt cyfrowy wyposażony w 
wyświetlacz LCD. Jego niewątpliwe zalety to między inny-
mi: - Dokładny pomiar od 0,00% do 1,9% - Dzięki niewiel-
kim wymiarom jest bardzo podręczny. Wszędzie można go 
zmieścić. - Bezustnikowy - Nowoczesna generacja senso-

Sprzedam

inne

REvlON sUPER KOsmETYczKA KUfEREK 
DUżY + DODATKi!!!
Przedmiotem sprzedaży jest kosmetyczka/kuferek marki 
revlon, idealnie nadająca się do przechowywania kosme-
tyków zarówno w domu jak i w podróży. Ze względu na 
swój niesamowity wygląd oraz idealne wykończenia ko-
smetyczka równie dobrze może służyć jako torebka miej-
ska :) kuferek wykonany jest z mocnego i trwałego czar-
nego materiału, posiada imitujące skórę wykończenia i 
rączki. Dół jest usztywniony, a poprzez boczne przeszycia 
cała kosmetyczka jest sztywna, co uchroni jej zawartość 
podczas przenoszenia czy upadku. W środku kosmetyczki 
znajduje się jedna kieszonka na zamek oraz dwie mniej-
sze kieszonki na drobiazgi. Dodatkowo w zestawie znaj-
dują się także dwie mniejsze „saszetki”: - pierwsza z jedną 
komorą zamykaną na zamek - druga zamykana na rzepę z 
przeróżnymi przegródkami w środku wymiary: - wysokość 
- 22cm - długość - 28cm - szerokość - 13cm
Tel.: 508 775 988

certyfikatu w języku polskim i angielskim, potwierdzającym 
ukończenie kursu . Nasz firma wpisana jest do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych. Prowadzimy bezpłatne szkolenia 
dla osób bezrobotnych, z woj. małopolskiego, skierowa-
nych na szkolenie z urzędu Pracy. Pomagamy osobom 
bezrobotnym załatwić formalności związane z dofinan-
sowaniem szkolenia. Po zakończeniu szkolenia jesteśmy 
zawsze do dyspozycji i udzielamy bezpłatnych konsultacji 
naszym kursantom. Więcej informacji o kursach kosme-
tycznych dostępne jest na naszej stronie internetowej 
http://www.oazapiekna.eu/szkolenia.html Zapraszamy
tel.: 505 049 543

Więcej ogłoszeń na:
gorliczanin
g o r l i c k i  s e r w i s  o g ł o s z e n i o w y

.pl



KUPiE sTARE ODzNAczENiA,ODzNAKi,ORDE-
ry wojskowe i inne
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz 
zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia-
,odznaki,medale,mundury,rogatywki,szable,kordziki,bag
nety,noże, stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdjęcia 
wszelkie wyposażenie wojskowe za ciekawe rzeczy do-
brze zaplace telefon 694972047 meil dariusz111@vp.pl

KUPiE WszYsTKO cO sTARE i WOjsKOWE
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz 
zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia-
,odznaki,medale,stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,z-
djęcia,mundury, rogatywki,białą bron,wszelkie wyposaże-
nie wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze zaplace telefon 
694972047 meil dariusz111@vp.pl

KUPiE sTARE ODzNAczENiA,ODzNAKi,mEDA-
lE,mONETY iTP
polskie i zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz 
powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odz-
naki,medale,stare dokumenty,dyplomy,legitymacje,zdję-
cia,mundury, rogatywki,białą bron,wszelkie wyposażenie 
wojskowe za ciekawe rzeczy dobrze zaplace telefon 
694972047 meil dariusz111@vp.pl

KUPię /sKUP WAlUTY W OBiEgU i WYcOfANE 
z cAłEgO śWiATA
Kupię / Skup każde waluty w obiegu kupowane po niskim 
kursie oraz waluty niekupowane przez kantory,np.dolary 
singapurskie,hrywny ukraińskie,marki bośniackie oraz 
każde waluty wycofane z obiegu z każdego państwa bilon 
i banknoty. Odpowiadam na smsy,e-maile i wiadomości gg 
z podaną miejscowością do odbioru i wykazem monet i 
banknotów: nominał,państwo,rok lub czytelnym zdjęciem 
tylko w razie zainteresowania i opłacalności Nie odbie-
ram tel.zastrzeżonych i nie umawiam się na oglądanie. 
Możliwy odbiór na terenie całej Polski i za granicą tylko 
w razie zainteresowania i opłacalności. Kupuję również 
banknoty pobrudzone, częściowo zniszczone,podarte, 
popisane,pokryte grzybem (kantor lub bank odmawia 
przyjęcia) wszystkich walut europejskich w obiegu. 
,gg:28741173,tel./sms./791417347

KUPię / sKUP BilON EURO,gBP,chf,UsD,cz-
K,DKK,NOK,sEK,hRK,hUf,RUB i iNNE WAlUTY
Kupię / Skup bilon Euro ( EuR) funt brytyjski ( GBP), frank 
szwajcarski ( CHF), korona czeska ( CZK), korona duń-
ska ( DKK), korona norweska ( NOK), korona szwedzka 
(SEK), dolar amerykański (uSD), dolar kanadyjski (CAD), 
dolar australijski ( AuD), dolar nowozelandzki ( NZD), kuna 
chorwacka (HRK), rubel rosyjski (RuB), forint węgierski 
(HuF), lira turecka ( TRY), hrywna ukraińska (uAH), lej 
rumuński (RON), lew bułgarski (BGN), oraz bilon każdej 
waluty świata w obiegu oraz banknoty. Odpowiadam na 
smsy, e-maile i wiadomości gg z podaną miejscowością 
do odbioru i liczbą sztuk w danym nominale tylko w razie 
zainteresowania i opłacalności. Większe kwoty odbieram 
w całej Polsce tylko w razie zainteresowania i opłacalności. 
gg:28741173,tel./sms/791417347.

PilNiE szUKAm gARAżU W OKOlicY PAWilO-
NU hANDlOWEgO, APTEKi Ul. słONEczNA/
krakowska
Chcę wynająć garaż najlepiej w okolicy pawilonu handlo-
wego, apteki na ul. Słonecznej/Krakowskiej. PILNE!!!
tel.: 728 531 312

zAgiNOł PiEs BiszKOPTOWEgO KOlORU
w dniu 30.12. zaginął pies średniej wielkości koloru bisz-
koptowego koloru podobny do labradora miał czerwona 
obroże. Prawdopodobnie został zabrany z lumpex przy 
ulicy strażackiej tel.: 607-237-757

Kupię Poszukuję Zgubiono / Znaleziono
rów pomiarowych - Szybki w pomiarze stężenia Specyfi-
kacja: - Zasilanie bateriami 2x 1,5V AAA - Automatyczne 
wyłączenie po upływie 35sec. - Sygnalizacja Dźwiękowa 
początku i końca pomiaru. - Sygnalizacja dźwiękowa oraz 
na wyświetlaczu ostrzeżenia powyżej 0,5%. - Sygnalizacja 
na wyświetlaczu rozładowanych baterii. - Kolor biały. Nie 
ryzykuj. Kup nowoczesny , podręczny i dokładny alkomat 
w dobrej cenie. Zawsze będziesz pewien kiedy będziesz 
mógł wsiąść za kierownicę bez problemów. Alkomat moż-
na nabyć w Zakładzie Dorabiania Kluczy, Naprawa Obu-
wia. C.H. PEPS Gorlice, ul. Biecka 10. ZAPRASZAMY!!!
tel.: 5000-729-55

PłUg 3 sKiBOWY
Sprzedam pług 3 skibowy w dobrym stanie, mało używany, 
garażowany.Zapraszam...tel.: 603 436 831

cYRKUlARKę z silNiKiEm ElEKTRYczNYm
cyrkularka z piłą   tel.: 507272672

gARAżE BlAszANE
Sprzedam garaż o wymiarach : szer. 3m ,dł. 5m.z blachy 
ocynkowanej ze spadem do tyłu. W cenę wliczony jest 
transport i montaż. Wykonujemy również garaże dwuspa-
dowe z blachy ocynkowej jak również z blachy powlekanej 
akrylowej. Realizujemy zamówienia na każdy wymiar.
tel.: 504873273

drZewo na Pniu
Sprzedam drzewo na pniu w miejscowości Zborowice oko-
ło 100m3 jest to drzewo iglaste jodła 600297210

ANiOłKi PODzięKOWANiA KOmUNiA ślUB 
chRzEsT iTP
posiadam firmę która wykonuje podziękowania dla gości 
na różne okazje np ślubu komunii chrztu Cena za jedne-
go aniołka 1zł(białego malowane 1,20) Aniołki wykonane 
są z gipsu ceramicznego, po wyschnięciu staja się białe. 
Każdy aniołek posiada haczyk. Aniołki pakujemy w celafon 
i ozdabiamy je wstążką do której przyczepiamy bilecik z 
wybranym wierszykiem (Aniołki pakujemy mix 6 wzorów 
tak aby każdego wzoru było po równo)wierszyki i kolory 
wstązek przesyłamy dla zainteresowanych na meila aniołi 
są już gotowe do wręczenia. posiadamy również serdusz-
ka ,zestawy świąteczne (boże narodzeni i wielkanoc )do 
szkół, aniołki ,różne wzory figurek na chrzest,itp Wymiary 
aniołków: ok 4-7 cm W zależności od wzoru.
tel.: 514807866 lub 507368900

OBRAzY NA zAmóWiENiE milENA OlEsińsKA
Obrazy na zamówienie to unikatowa forma kontaktu ze 
sztuką. Proponujemy Państwu obrazy olejne o dowolnej 
wielkości stworzone na Państwa indywidualne zamówie-
nie. Obrazy dekoracyjne, portrety malowane ze zdjęcia, 
pastele, grafiki ,które nie tylko ozdobią Państwa dom lub 
biuro, ale także nadadzą tym wnętrzom niepowtarzalny 
charakter. Zapraszam na moją stronę Milena Olesińska
tel.: 601698355

surrealiZm-sPrZedam obraZy olejne
Sprzedam dwa obrazy olejne mojego autorstwa o tema-
tyce surrealistycznej. Obrazy powstałe we wrześniu 2014 
roku na podobraziu płóciennym. Format obrazów 40cm x 
40cm Cena 240 PLN za obraz  tel.: 601698355

O g ł O s z E N i A
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