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Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Czytelnicy!
Początek wakacji już za nami. Niestety, letnia aura w tym roku nas 
nie rozpieszcza - w jednej chwili słońce, za moment deszcz, czło-
wiek nie wie, czego się spodziewać. Ale przynajmniej wiecie, cze-
go się spodziewać po redakcji gorliczanina.pl. Bez względu na 
pogodę, zawsze staniemy na wysokości zadania, by dostarczyć 
Wam dużo ciekawych treści. I w tym wydaniu nie może być inaczej.

Tych, którzy będą chcieli na moment odsapnąć od życiowego 
pędu, zapraszamy do działu artystycznego, w którym między inny-
mi zapoznacie się z historią naszej gazety... z przymrużeniem oka ;) 
Rzecz jasna, gorliczanin.pl nie zawodzi również na polu bizneso-
wym. Jak co miesiąc, wybraliśmy dla Was firmy, dla których jakość 
świadczonych usług jest najważniejsza, bo przecież nie ma nic 
lepszego, niż zadowolony Klient i Czytelnik. Łowcy okazji również 
się nie zawiodą. Po raz kolejny liczne kupony pozwolą Wam sko-
rzystać z przygotowanych promocji. Nie możecie również zapo-
mnieć o konkursie, w którym do zdobycia nagroda idealna na 
wieczorną, letnią randkę.

Cieszymy się, że jesteście z nami.

Dla Was i przy Was
gorliczanin.pl 

redakcja: 
ul. Chopina 25N
38-300 Gorlice
tel: 784 515 737 
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Znajdź 5 różnic na poniższym rysunku

Znajdź 14 ukrytych słów związanych z wakacjami.

WYKREŚLANKA

DLA WAKACYJNYCH 
L E N I U C H Ó W



www.gorliczanin.pl   e-mail: reklama@gorliczanin.pl  /  tel. 784 515 737

5LIPIEC 2017 / wydanie 22

WYDARZENIE

23 czerwca 2017 roku dzieciaki w Gorlicach zapamiętają z dwóch powodów - po pierwsze, koniec roku szkolnego, po drugie, wtedy 
właśnie gorlicki Rynek miał kolor pomarańczowego szaleństwa. Z inicjatywy właścicielki salonu Orange na ul. Rynek 14, pani Katarzyny  
Tumidajewicz-Jodłowskiej, odbyła się akcja „Rozpocznij wakacje z Orange”. Dmuchana zjeżdżalnia, puszczanie baniek mydlanych 
i malowanie twarzy czekały na Rynku na najmłodszych, a całą zabawę osłodziła jeszcze darmowa wata cukrowa! Było pysznie i kolorowo! Zresztą, 
sami zobaczcie zdjęcia.

Dzieci chłoną świat całymi garściami, tym bardziej, kiedy mają dużo 
wolnego, wakacyjnego czasu. Pani Katarzyna wraz z Fundacją 
Orange, oprócz wspomnianej wyżej akcji, zainicjowała tego sa-
mego dnia cykl edukacyjny „Bezpieczne dzieci w sieci” . Pod-
czas popołudniowego spotkania, najmłodsi mogli poznać jasne 
i ciemne strony internetu. Dla niektórych rodziców ta sprawa może 
być zupełnie obcym tematem, jednak nie możemy zapominać, że 
to istny labirynt, w którym dzieci mogą się łatwo zgubić. Dlatego 
należy pokazać im właściwą drogę. Jak sprawnie i zgodnie z za-
sadmi poruszać się po tej drodze, dzieci mogły zobaczyć właśnie 
w salonie Orange na Rynku. Wszyscy też wiemy, że sprawna nauka 
to ta wspierana nagrodami, dlatego podczas zajęć rozdawane 
były liczne gadżety, m.in. smycze, ołówki i koszulki. Kolejne spotkania 
tego typu już wkrótce, a wszelkie informacje na ten temat dostępne 
będą w salonie na ul. Rynek 14 .

WA K AC J E   Z  O R A N G E

Załoga salonu czeka na każdego 
odwiedzającego z otwartymi rękami. 
Każdy Klient może liczyć na obsługę 
na najwżyszym poziomie. Zaczyna-
jąc od spraw związanych z usługami 
komórkowymi, stacjonarnymi, jak i tych 
związanych z potrzebą płatności, 
ponieważ salon posiada również 
punkt z kasą. Dodatkowym bonusem 
jest trwający przez całe wakacje kon-
kurs dla przedłużających i podpisują-
cych nowe umowy - do wygrania wa-
lizki firmy Ochnik. Wszelkie szczegóły 
w tej sprawie dostępne sa w salonie 
na Rynku. Zapraszamy!

Salon Orange:  ul. Rynek 14 / 38-300 Gorlice
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Składniki: 
6 płaskich łyżeczek żelatyny 
1/3 szklanki wody 
około 80g biszkoptów

Wierzch: 
około 200ml śmietanki kremówki 30% lub 36% 
2-3 łyżki cukru pudru 
2 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią lub cukru wanilinowego
Do ozdoby: truskawki / bezy

LETNIE PRZYSMAKI
TARTA POMIDOROWA

ŻYCZYMY SMACZNEGO!

KONKURS

Do nasączenia: 
około 1/3 szklanki wody 
2 łyżki soku z cytryny 
1-2 łyżeczki cukru pudru

Masa serowa: 
500g śmietanki kremówki 36% 
5-7 łyżek cukru pudru (proszę 
dosłodzić do smaku) 
1 opakowanie cukru 
z prawdziwą wanilią  
lub cukier wanilinowy 16g 
500g serka mascarpone 
500g umytych, obranych, 
pokrojonych truskawek

Składniki
1 opakowanie ciasta francuskiego
1 kg pomidorków czereśniowych
sól, pieprz
po 10 g świeżego oregano i rozmarynu
150 ml oliwy
100 g czarnych oliwek
1 pęczek bazylii

Sposób przygotowania
Ciasto układamy w formie o średnicy 30 cm. lub na blasze. Pomidor-
ki kroimy na pół, układamy na cieście, doprawiamy solą i pieprzem,  
posypujemy oregano i rozmarynem, skrapiamy oliwą. Pieczemy 20-30 min.  
w temp. 210°C. Podajemy na ciepło z oliwkami i świeżą bazylią.

PROSTY SERNIK NA ZIMNO Z TRUSKAWKAMI

UWAGA!!!

KULINARNY
Przygotujcie potrawę według przepisu z lipcowego bądź czerwcowego 

wydania gorliczanina.pl albo pochwalcie się własnym wakacyjnym daniem. 

Prześlijcie do nas zdjęcie potrawy z gazetą i wygrajcie nagrodę!  

Spośród nadesłanych prac rozlosujemy dwa zestawy pakietów. 

W skład jednego zestawu wchodzi: 

zaproszenie do Kina Kolory dla dwóch osób

+ voucher do Restauracji Ratuszowa / Orchidea
na pizzę 32 cm. 

Nagroda idealna na wakacyjną randkę :)

11:15 10:00

13:15 13:15 13:15 12:00

15:00 15:00 15:00

17:00 17:15 17:15 16:20 16:20 16:20

Piątek 2.06 Piątek 2.06

21:00 23:00

18:40 21:00 19:00

10:00

12:00 12:00 12:00 11:15

14:00 14:00 14:00 13:15 13:15 13:15

16:00 16:00 16:00 15:30 15:30 15:30

18:00 18:00 18:00 17:15 17:15 17:15

18:45 20:30     3D

KinoKolory.pl  
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Animowany, Familijny, Fantasy – USA

Pt
2.06

So – N
3 – 4.06

Pn – Cz
5 – 8.06

Pt
9.06

So – N
10–11.06

Pn – Śr
12–14.06

Atak krwiożerczych donatów 
Komedia, Horror – USA

Lament
Thriller – Korea Południowa

Szybcy i wściekli 8
Akcja – USA

Gwiazdy
Obyczajowy, Biograficzny – Polska

Pt
2.06

So – Cz
3 – 8.06

So – Cz
3 – 8.06

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
Fantasy, Przygodowy – Australia, USA

Pt – Śr
9 – 14.06

Cz
15.06

Pt – Śr
16-21.06

Cz
22.06

14:00
2D dubbing

18:00
3D dubbing

20:30
2D napisy

20:00
3D napisy

20:00
3D dubbing

20:00
3D napisy

Auta 3
Animacja, Komedia – USA

Cz – Pt
15-16.06

So – N
17-18.06

Pn – Cz
19-22.06

Pt
23.06

So – N
24-25.06

Pn – Cz
26-29.06

Dalida. Skazana na miłość

Biograficzny, Dramat, Muzyczny –  Francja

Król Artur: Legenda miecza

Akcja, Dramat, Przygoda – Australia, USA  

Pt – Cz
23-29.06

Pt – Cz
23-29.06

Regulamin konkursu dostępny jest 

na FanPage`u Gorliczanin.pl na FB.

Składniki
1 opakowanie ciasta francuskiego
1 cukinia
1 pęczek tymianku
1 bakłażan
oliwa
5 pomidorków koktajlowych
6 odsolonych anchois
sól, pieprz

Sposób przygotowania
Z ciasta francuskiego wycinamy kółka i układamy na papierze do pieczenia. 
Cukinię kroimy w plasterki i razem z tymiankiem wrzucamy na 5 minut do gotują-
cej się wody, potem odcedzamy. Bakłażana kroimy w plasterki i podsmażamy 
na oliwie. Pomidorki przekrajamy na pół. Na każdej tartaletce układamy inne 
warzywo. Na pomidorkach kładziemy anchois, cukinię i bakłażana, skrapiamy 
oliwą i posypujemy listkami tymianku. Pieczemy przez 15 min., pod koniec skra-
piamy oliwą.

TARTALETKI 
Z CUKINIĄ 
I POMIDORAMI

LODY TRUSKAWKOWE
Składniki
1 duże opakowanie jogurtu greckiego (330 g)

100 ml słodzonego mleka skondensowanego z puszki

250 g truskawek

Sposób przygotowania
Jogurt grecki włożyć do miski, dodać mleko skondensowane oraz zmiksowane 
na mus truskawki, dokładnie wymieszać. Przełożyć do maszyny do lodów lub 
wstawić do zamrażarki na kilka godzin, w międzyczasie - co około pół go-
dziny - masę dokładnie wymieszać (w ten sposób pozbywamy się kryształków 
lodu). Używając schłodzonej sorbetiery lody otrzymamy w zasadzie natych-
miast i to bez żadnej pracy, gdyż wcześniej schładzamy misę sorbetiery (min. 
24 godziny) i wkładamy do niej masę tylko na kilka(naście) minut mieszania 
- po tym czasie lody są już gotowe.

wydanie 22 /  LIPIEC 2017  
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GORLICKA TWÓRCZOŚĆ

MAŁGORZATA NADZIEJA
 MASŁOWSKA

Artystka, która oprócz poezji, 
tworzy również muzykę oraz 
śpiewa, czym dzieli się na 

swoim profilu FB.

***
uniosłam się w górę

na skrzydle z nici pajęczej
zawisłam nad chmurą

na skrzypkach przygrywał wiatr
spragniona przestrzeni

spijałam ją chciwie jak rosę
łapałam ją w siebie

ja w locie zastygły ptak
rozwarte ramiona

nie mogły ogarnąć nieba
schylało się ku mnie

witało czapeczką z chmur
a w dole szumiały

zdziwione tym lotem drzewa
spragnione wolności

ściągały korony z głów
lecz ruszyć nie mogły

korzeniem złączone z ziemią
więc tylko wzdychały

nie mogąc rozerwać pęt
ja wciąż się wznosiłam

sprzed oczu ich zabrał mnie obłok
spotkały mnie ptaki

zabrały ze sobą w dal
i latam do dzisiaj

na skrzydle z nici pajęczej
wśród chmurek błękitu

gdzie cicho przygrywa wiatr
ja-pilot

ja-człowiek
ja-ptak

NARODZINY KRÓLOWEJ
Kiedy rodzi się Królowa

pszczoły zastygają w locie
składają swe skrzydła w podziwie

witając swoją matkę
kiedy rodzi się Królowa

wiatr wstrzymuje swój oddech
zastyga w oczekiwaniu

by nie przeoczyć tej chwili
kiedy rodzi się Królowa

sarny podnoszą swe oczy
lisy wychodzą z nory

i wszystkie ptaki milkną
kiedy rodzi się Królowa

cisza zapada w pasiece
wszystko czeka w skupieniu

na wielki cud przyrody
kiedy rodzi się Królowa
w ulu zapada milczenie

i tylko słychać śpiew matki
która wychodzi powoli

wygryzając swą drogę ku światu
witając swoich poddanych
dumnym skinieniem głowy

…
kiedy rodzi się Królowa

Drodzy Gorliczanie, w dziale artystycznym stałym elementem, niejako fundamentem jest poezja, którą w tym wydaniu chciała 
się przed Wami pochwalić Małgorzata Nadzieja Masłowska. Dla tych, którzy wolą przeczytać coś dłuższego, zapraszamy 
do zapoznania się z historią powstania naszej fantastycznej gazety :) Natomiast ci, którzy lubią muzyczne klimaty, Bartosz 
Kałafut przygotował coś specjalnego! Pokaże Wam swoje dzieło - własnoręcznie wykonaną kopię gitary Gibson Les Paul.

BARTOSZ KAŁAFUT 
Perfekcja, to słowo go najlepiej opisuje; jeśli za coś się bierze, to 

interesuje go tylko idealne wykonanie.



kwencje. Ludzie się tylko denerwują, jak czytają o tej twojej, tfu, polityce! Ja na 
przykład, mam tylko ogłoszenia firmowe...
- Czyli nic, co można poczytać z ciekawością, to po pierwsze. Po drugie, 
wydarzenia kulturalne u mnie też są. Poza tym, może i się denerwują, ale jak 
siedzą w ubikacji, żeby nie powiedzieć kiblu - zaznaczyła dosadnie oburzo-
na gazeta - przynajmniej mogą się czegoś dowiedzieć o świecie, a nie tylko 
kosmetyczka, mechanik, dom wypoczynkowy czy jakaś knajpa.
- Nie kłóćcie się, moje drogie gazetki. Spór wasz niepotrzebny zupełnie jest, 
gdyż i tak najwartościowszą treść dostarczam ja. Wy w koszu lądujecie bądź 
jako rozpałka służycie, tomiku poezji jeszcze nikt tak nie potraktował. Przema-
wia przez was frustracja życiowa, gdyż to ja, poprzez swą poezję, dzieciom 
w szkołach górnolotnych emocji dostarczam, dorosłym ukojeniem nerwów słu-
żę, potrafię natchnąć tych, których jałowe...
Tomik nie dokończył. W trakcie swej przemowy nie zauważył nawet, iż jego 
słuchacze zaczęli wdrapywać się po nogach stołu. Kiedy weszli na blat, jed-
nocześnie z obu stron skoczyli ku niemu i razem capnęli. Siła ich rozpędu była 
tak duża, że cała trójka poleciała w dół.
Uderzenie o podłogę bolało. Pogięte kartki, niektóre nawet rozdarte, wyma-
gały naprawy. Wielka gazeta jako pierwsza zaczęła się podnosić. Jęcząc 
okrutnie, nierozważnie trąciła butelkę z rozpuszczalnikiem. Co gorsza, butel-
ka nie była zakręcona, przez co cała jej zawartość chlusnęła na zewnątrz. 
Wszystkie treści - niedużej gazetki skrzynkowej, wielostronicowej gazety oraz 
delikatnego tomiku poezji - zlały się w jedno.

***
Mężczyznę obudziło skrzypnięcie zawiasów. Co jest?, pomyślał wyrwany ze 
snu. Niechcący trącił piwo łokciem, ale dzięki kociemu refleksowi, złapał je, nim 
wylądowało na podłodze.
- Połowa butelki - odetchnął z zadowoleniem, że nie zmarnował aż tyle zło-
tego trunku. Kiedy zbliżał szyjkę do ust, kątem oka zauważył coś dziwnego 
w progu pokoju. Zastygł na moment z ręką uniesioną nad oparciem fotela. 
Widział, analizował to, co widzi, ale jakoś nie potrafił przetrawić tego obrazu.
 - Nie patrz tak... pomóż... - wysapało dziwne coś, które jeszcze przed mo-
mentem stało w progu, a teraz już leżało bez sił. Tajemnicza rzecz drżała na 
podłodze niczym zziębnięte szczenię, które właśnie wróciło z deszczu.
Mężczyzna wstał wolno z fotela, piwo odłożył na blat i zrobił ostrożnie krok 
przed siebie. W pierwszej chwili pomyślał, że śni, lecz mokra butelka zostawiła 
na jego palcach wyraźną wilgoć, co utrzymało go w ryzach rzeczywistości. 
Sięgnął do kontaktu i, niczym Indiana Jones zapalający pochodnię w ciemnej 
jaskini, nacisnął przełącznik. Jasność wypełniła pomieszczenie, a wraz ze świa-
tłem rozległ się jęk mężczyzny. Westchnięcie przepełnione było zaskoczeniem, 
ale i zachwytem.
Drżąca rzecz przypominała noworodka, który dopiero co pojawił się na świe-
cie. Potrzebowała opieki, delikatności dotyku, dlatego mężczyzna z najwięk-
szą czułością wziął ją w dłonie i obserwował czule. Ciekawa okładka jednak 
kusiła tak bardzo do przewrócenia kartek, że nie powstrzymał się. W środku 
zobaczył ogłoszenia firm - jasne, wyraźne, czytelne, zachęcające. W dodat-
ku na kolejnych stronach widniały informacje o wydarzeniach kulturalnych, 
a wszystko bez zbędnej polityki, bez życiowego kwasu, który by tylko zatruwał 
niepotrzebnie. I coś dla artystów, którzy chcą poznać swoich kolegów, jak 
i sami się pokazać przed szerszą publicznością.
Mężczyzna wstał. Z wielkich uczuciem odłożył gazetę na blat stołu i spojrzał 
na halę produkcyjną, po czym pokiwał przecząco głową. Wziął głęboki od-
dech. Właśnie podjął ważną decyzję. To, co najlepsze z gazet, jakie do tej 
pory drukował skupi w jednej. Kolorowa. Przyciągająca uwagę, a jednocze-
śnie poważna.
Zerknął raz jeszcze na stół.
- Gorliczanin - mruknął do siebie, nie kryjąc dumy.

Zegarek na komórce wskazywał północ. Mężczyzna ziewnął, przeciągnął się  
i dopijając ostatnie łyki piwa, obrócił się na fotelu. Ze swojego oszklonego 
biura ogarniał właśnie wzrokiem halę produkcyjną. Załoga dawno już wyszła 
do domów, nic dziwnego, była sobota, więc wszyscy chcieli oddać się week-
endowym zabawom. Ale nie on, on siedział w biurze i dopieszczał swoje dzie-
ci. Choć cały druk dosłownie błyszczał gotowy do puszczenia przez prasy, 
myślał, co zrobić, żeby wyglądał lepiej.
Po chwili zastanowienia sięgnął do wyłącznika i nacisnął guzik. Cała hala 
utonęła w półmroku delikatnie rozrzedzonym blaskiem księżyca. Mężczyzna 
patrzył jeszcze przez moment z góry na maszyny, przypominając gospodarza 
doglądającego sadu, aż wreszcie sięgnął po butelkę, podsunął się z fotelem 
do biurka i włączył film.

   *** 
Szmer, jaki zaczął wydobywać się z jednego z kartonów, był sygnałem go-
towości bojowej, niczym raca wystrzelona w powietrze podczas wojennych 
akcji. Lecz tym razem nie chodziło wcale o walkę, przynajmniej nie na froncie 
militarnym. Chwilę później, z tego samego kartonu, pierwszym odgłosom za-
częły wtórować podobne.
- Ech, jak zwykle wrzucony do jakiejś dziury – głos, wydobywający się z pudła, 
przepełniony był jednocześnie smutkiem i złością. Parę sekund po tych sło-
wach, na krawędzi kartonu stanęła kartka papieru. Jej kolorowa powierzchnia 
błyszczała w blasku promieni księżyca. Zrezygnowana, kontynuowała swój 
lament. - Wydrukowali, popatrzyli, stwierdzili, że w porządku i... - urwała, spo-
glądając w górę. Patrzyła na niebieską poświatę, bijącą z biura, aż w końcu 
znowu się odezwała. - Zapomnieli. Zwyczajnie. Wydrukowali, żeby tylko zapo-
mnieć. - Gdyby mogła, kopnęłaby z frustracją jakiś kamień.
- Skrzynkowa czy ty zawsze musisz narzekać? - rozległ się twardy, zachrypnięty 
głos. - Jeszcze nie wyszłaś całkiem z...
- No właśnie, jak mam nie narzekać, jak jeszcze nie wyszłam w miasto, a już 
w koszu wylądowałam?
- Bo ty z zasady w koszu lądujesz, nawet jak w miasto wyjdziesz. Poza tym, 
prędzej czy później każda z nas ląduje. - Wraz z tymi słowami z kartonowej 
czeluści wyszło kilkanaście kartek zszytych razem pośrodku. Gazeta nie była 
już tak barwna. Czarno-biały druk pozbawiony radości życia rozłożony na 
dużej powierzchni. - Niestety, taki nasz los – ciągnęła, włażąc dalej na szczyt. 
- Ja albo ty, czyli ci, którzy zostaliśmy wydrukowani tylko dla sprawdzenia po-
prawnego ułożenia treści na stronach, czy później nasi bracia i siostry, czyli ci, 
którzy trafiają do czytelników - wraz z tymi słowami jedna z kartek odchyliła się, 
wskazując rogiem długie taśmy wielkoformatowych drukarek - wszyscy w końcu 
lądujemy w koszu.
- Nie wszyscy - odezwał się delikatny głos. 
Błyszczący i szary papier rozejrzeli się zaskoczeni po okolicy, następnie zdzi-
wieni spojrzeli po sobie. Wtedy rozległo się chrząknięcie. Smutny papier zerk-
nął w kierunku stołu.
- A ty, kim jesteś, jeśli wolno spytać?
- Jam wyznacznikiem jakości, przejawem artystycznej strony naszych twórców.
- Nie słyszałem o tobie - mruknął kolorowy papier. Łypnął okiem na swoje-
go większego kolegę. Tamten, z zaplecionymi w połowie wysokości rogami 
wewnętrznych kartek, spoglądał krytycznie na tajemniczego gościa. Przybysz 
z kolei patrzył na nich z wysokości.
- Nie mogliście słyszeć. Jestem tu nowy. Do tej pory drukowany byłem w zupeł-
nie innym miejscu. Nie wiem, czemu teraz w tym... - niezbyt gruba, ale oprawiona 
w twardą okładkę książka powiodła krytycznym spojrzeniem po okolicy. - Tam, 
gdzie powstawałam dotychczas, było zdecydowanie schludniej. Było to miej-
sce adekwatne do mej artystycznej, poetyckiej zwartości. Piękne, pozbawione 
granic wyobraźni, gdzie każdy czuł się równy i doceniony przez...
- Pedał - chrząknęła wielostronicowa gazeta.
- Homoseksualista - poprawiła ją skrzynkowa i dodała. - Za czasów twojej 
świetności mogliście mówić pedał, dzisiaj obowiązuje poprawność polityczna.
- Nie wiem, co to poprawność polityczna. - Wzruszyła rogami tamta.
- Bo zamieszczasz wszystkie informacje, jak lecą, nie obawiając się o konse-

GORLICZANIN
HISTORIA PRAWDZIWA

Jak sami widzicie, nie ograniczamy się tylko do twór-
czości literackiej, dlatego tym bardziej zachęcamy Was 
do przesyłania swoich przejawów artystycznej działal-

ności we wszelkiej formie!

ZACHĘCAMY DO DZIAŁANIA!!!
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Zawsze, kiedy sięgałem po butelkę z Browa-
ru Pilsweizer, wiedziałem, że wraz z pierwszym 
łykiem poczuję na języku wyjątkowy smak. 
A skoro smak już znałem, chciałem również 
poznać osobę odpowiedzialną za warzenie 
tego złotego napoju. I tak oto, od telefonu 
do telefonu, udało mi się spotkać z Andrejem 
Chovancem, członkiem zarządu oraz współ-
właścicielem Browaru Pilsweizer. Jednak za nim 
o tym, trochę historii, jak to było wcześniej...

Pierwsze wzmianki o browarze w Grybowie 
sięgają początku XIX w., jednak dokładne 
materiały datuje się na rok 1830, kiedy to 
rząd austriacki sprzedaje miasto Grybów 
baronowi Ferdynandowi Hoschowi. Na wy-
kupionym przez niego terenie znajdowało się 
siedem małych browarów, z czego największy 
w Siołkowej. Baron właścicielem pozostawał 
do roku 1887, w którym to na kartach historii 
pojawił się Franciszek Paschek.

Nowy właściciel był nie tylko handlowcem, 
ale również fachowcem i miłośnikiem warze-
nia piwa, dlatego jego trunek szybko zyskał 
sławę na terenie monarchii austro-węgierskiej. 
Doskonałą jakość browaru potrafił utrzymać 
również jego syn, który po śmierci Franciszka 
Paschka I kontynuował warzelniczą tradycję. 
Tradycja ta była podtrzymywana również 
w następnym pokoleniu, aż do czasu drugiej 
wojny światowej. Wtedy, niestety, zaczęły się 
problemy. Ilość warzonego piwa systematycz-

nie malała.
Później, wraz z odejściem hitlerowskich wojsk, 
pojawiła się nadzieja na odbudowę dawnej 
świetności browaru. Otóż, Maria Paschek, 
jedna z poprzednich właścicielek zakładu, 
powróciła do swojej posiadłości, by nadać 
zakładowi nowego blasku. Niestety, przeszko-
dy jakie spotkała na drodze do sukcesu, oka-
zały się zbyt duże. Wprowadzona w 1946 
roku „Ustawa o nacjonalizacji przemysłu” spo-
wodowała, iż zakład piwowarski z prywatnych 
rąk trafił w ręce państwowe. Przez długie lata 
browar zmieniał swoich opiekunów, aż w roku 
2005 pojawiło się światełko w tunelu na po-
wrót do dawnej, historycznej świetności.
Światełko dalekie, nikłe, ale w zasięgu ręki. 
Z takim przekonaniem do sprawy podeszli oj-
ciec  z synem, czyli Ivan i Andrej Chovanec, 
czesko-słowacki duet, który tradycję warzenia 
piwa ma we krwi.

Nowi właściciele musieli uporać się nie tylko 
z problemami finansowymi, a tych odziedzi-
czyli po przednich zarządcach mnóstwo, 
więc zaczynali nie tyle od zera, co od du-
żego minusa. Równie wielkim kłopotem, co 
kwestie finansowe, było pokonanie legendy 
grybowskiej, czyli „zemsty Grybowa”. Pierw-
szym krokiem do odbudowy zakładu, było 
odbudowanie zaufania przedsiębiorców, od 
których nabywali składniki do warzenia piwa, 
jak i tych, którym sprzedawali gotowy produkt. 
Kolejną sprawą byli konsumenci, którzy przez 

długi czas Browar w Grybowie kojarzyli z jego 
„zemstą”, śmiało można powiedzieć bardziej 
trucizną niż piwem. Iwan i Andrej Chovanec 
nie wiedzieli, z jakimi trudnościami przyjdzie 
im się zetknąć, ale nie poddali się. Zakasali 
rękawy i zaczęli pokonywać problem za pro-
blemem.

W końcu się udało. Choć sam zakład jako 
budynek stał od dawna, tak jego historię nowi 
właściciele zaczęli budować raz jeszcze od 
fundamentów. Kiedy pytałem Andreja o wąt-
pliwości, co do jego przyszłości w Grybowie, 
wspomina że tych było dużo, ale to miłość do 
warzelnictwa zatrzymywała i ciągle zatrzymuje 
go w tym miejscu. Wtedy właśnie zrozumia-
łem czym jest ten tajemniczy składnik, którego 
w innych piwach piwach mi brakuje. Grybowski 
browar ma właśnie życie, którym Andrej obda-
rza go w każdym procesie tworzenia kolejnej 
partii. I to też trzeba zaznaczyć, Andrej pro-
ces warzenia piwa zamienił w sztukę tworze-
nia. Dla niego to nie jest zwykła praca, ale 
pasja, którą chce się z nami dzielić.

Tak, jak kiedyś za sukces Browaru Grybów 
odpowiedzialny był ród Paschków, tak teraz 
za sukces Browaru Pilsweizer odpowiedzialny 
jest ród Chovańców. Trzymajmy więc za nich 
kciuki, wszak drugiego takiego browaru u nas 
nie znajdziemy.

TOMASZ MIKOWSKI

Tel. (0-18) 445 34 31
Fax (0-18) 445 34 33
Adres: ul. Siołkowa 264 

33-330 GRYBÓW

Jeśli ktoś zapyta mnie czy lubię dobrze zjeść, odpowiem mu zdecydowanie: „Tak!”. 
Jeśli ktoś zapytana mnie czy lubię dobrą książkę, również odpowiem mu twierdząco. 
A gdy ktoś zada mi pytanie, jakie lubię piwo, usłyszy ode mnie: „Dobre lubię piwo.”  
Jestem pewien, iż każdy z nas myśli podobnie, ale pewien tez jestem, iż żeby produkt, 
bez względu na to czym jest, był prawdziwie dobry, musi spełniać jeden warunek - po-
trzebuje duszy, potrzebuje życia.
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Czerwiec/Lipiec 30 – 6

12:00
14:00
16:00
18:00

20:00 – 3D napisy

Lipiec 7 – 13

11:15

13:15
15:30

17:15

19:00

21:00

19:00

Lipiec 14 – 20

11:15

13:15

15:00

Gru, Dru i Minionki 16:30

Volta 18:15

20:15 – 3D napisy

Lipiec 21 – 27

11:15
13:15
15:00

16:30 – 3D dubbing

18:15

21:00

Piątek

30
Sobota

1
Niedziela

2
Poniedziałek

3
Wtorek

4
Środa

5
Czwartek

6

Gru, Dru i Minionki
    Animacja, Komedia, 

Przygodowy,
USA

Król Artur: 
Legenda miecza 

20:00
2D

Napisy

Piątek

7
Sobota

8
Niedziela

9
Poniedziałek

10
Wtorek

11
Środa

12
Czwartek

13

Gru, Dru i Minionki
    Animacja, Komedia, 

Przygodowy,
USA

Volta
 Komedia sensacyjna,  Polska

JEZIORO ŁABĘDZIE 
arcydzieło baletu klasycznego w 

wykonianiu Teatru Bolszoj
Przedstawienie trwa około 

2 godzin 45 minut (w tym 1 przerwa)

Piątek

14
Sobota

15
Niedziela

16
Poniedziałek

17
Wtorek

18
Środa

19
Czwartek

20

Rock Dog
    Animacja, Komedia,

USA

Mumia
Fantasy, Przygodowy, USA

Piątek

23
Sobota

24
Niedziela

25
Poniedziałek

26
Wtorek

27
Środa

28
Czwartek

29

Rock Dog
    Animacja, Komedia,

USA

Wonder Woman
Akcja, Sci-Fi, USA

Ponad wszystko
Melodramat, USA

Baywatch.
Słoneczny patrol
Fantasy, Przygodowy, USA

OD 28 LIPCA FILM TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ. KONTAKT: 600 123 944

11:15 10:00

13:15 13:15 13:15 12:00

15:00 15:00 15:00

17:00 17:15 17:15 16:20 16:20 16:20

Piątek 2.06 Piątek 2.06

21:00 23:00

18:40 21:00 19:00

10:00

12:00 12:00 12:00 11:15

14:00 14:00 14:00 13:15 13:15 13:15

16:00 16:00 16:00 15:30 15:30 15:30

18:00 18:00 18:00 17:15 17:15 17:15

18:45 20:30     3D

KinoKolory.pl  
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Animowany, Familijny, Fantasy – USA

Pt
2.06

So – N
3 – 4.06

Pn – Cz
5 – 8.06

Pt
9.06

So – N
10–11.06

Pn – Śr
12–14.06

Atak krwiożerczych donatów 
Komedia, Horror – USA

Lament
Thriller – Korea Południowa

Szybcy i wściekli 8
Akcja – USA

Gwiazdy
Obyczajowy, Biograficzny – Polska

Pt
2.06

So – Cz
3 – 8.06

So – Cz
3 – 8.06

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
Fantasy, Przygodowy – Australia, USA

Pt – Śr
9 – 14.06

Cz
15.06

Pt – Śr
16-21.06

Cz
22.06

14:00
2D dubbing

18:00
3D dubbing

20:30
2D napisy

20:00
3D napisy

20:00
3D dubbing

20:00
3D napisy

Auta 3
Animacja, Komedia – USA

Cz – Pt
15-16.06

So – N
17-18.06

Pn – Cz
19-22.06

Pt
23.06

So – N
24-25.06

Pn – Cz
26-29.06

Dalida. Skazana na miłość

Biograficzny, Dramat, Muzyczny –  Francja

Król Artur: Legenda miecza

Akcja, Dramat, Przygoda – Australia, USA  

Pt – Cz
23-29.06

Pt – Cz
23-29.06
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OGŁOSZENIA

PRACA
Zatrudnię

KELNER-RECEPCJONISTA / Zatrud-
nię od zaraz osobę na stanowisko kelner-
-recepcjonista, w Hotelu *** i Restauracji 
,,Pod Chełmem” w Ropie. Najlepiej po szko-
le gastronomicznej lub hotelarskiej. Umo-
wa o pracę na cały etat. Nr. tel.: 511672701

ELEKTRYK, PRACOWNIK BUDOWLANY / Za-
trudnię: - elektryka, elektromontera - mile widzia-
ne uprawnienia; - pracownika budowlanego do 
prac wykończeniowych. Atrakcyjne zarobki oraz 
warunki pracy. Proszę wysyłać CV na adres: all-
buildingsolutionsmm@vp.pl. Nr. tel.: 507031709

AUTOMATYK ELEKTRONIK JASŁO KROSNO
Firma TransAllen zatrudni na etat lub nawiąże 
współpracę na umowę-zlecenie z Elektronikiem 
- Automatykiem maszyn budowlanych i urzą-
dzeń przemysłowych. Aplikacje prosimy prze-
syłać na adres praca@transallen.pl z dopiskiem 
w tytule: Elektronik - Automatyk. Zapraszamy do 
współpracy!

CK TORUS ZATRUDNI NAUCZYCIELI / Cen-
trum Kształcenia TORUS zatrudni lekarza 
stomatologa, mgr architektury krajobrazu (flo-
rystę), mgr farmacji na stanowisku nauczy-
ciela. CV prosimy składać w sekretariacie 
szkoły lub droga e-mail na adres gorlice @
szkola-torus.pl Więcej informacji pod nr tel 18 
40 00 366

WULKANIZACJA / Poszukuje osoby do 
wulkanizacji i wymiany kol w samochodach 
osobowych ktora samodzielnie poprowadzi 
warsztat. Nr. tel.: 732872850

KIEROWCA NA TRASY MIĘDZYNARODO-
WE / atrudnię kierowce trasy międzynarodo-
we na BUSA PO EU SYSTEM PRACY 3/ 1, 
lub 4/1. Atrakcyjne wynagordzenie. Siedziba 
firmy okolice Nowego Sącza. Proszę o skła-
danie cv na maila: gher.75@gmail.com

SPAWACZ MIG, MAG, Tig, Izoler, Pomoc-
nik - Grybów / Firma Metart System zatrudni 
pracowników na stanowiska: - spawacz MIG/
MAG, - spawacz TIG, - Izoler rur oraz zbior-
ników, - pomocnik spawacza, - serwisant. Za-
pewniamy atrakcyjne wynagrodzenie. Nr. tel.: 
730929551

STOLARZ MEBLOWY/MONTAŻYSTA / Firma 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Marcisz Me-
ble zatrudni osobę na stanowisko Stolarz Meblo-
wy/Montażysta. Oferujemy pełne przeszkolenie 
pracownika. Chętnych prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu 602 267 624.  Lokalizacja firmy: 
Mogilno, koło Nowego Sącza.

KELNERKA W BARZE W GORLICACH / Za-
trudnimy panią na stanowisko kelnerki w barze 
„New York” w Gorlicach przy ul. Świeykowskie-
go. Osoby zainteresowane prosimy o składanie 
CV na adres mailowy brajewscy@gmail.com lub 
kontakt telefoniczny pod numerem tel. 578-742-
652

MONTER / ŚLUSARZ / SPAWACZ / Zatrudnimy: 
monter/ślusarz/spawacz Wymagania: wykształ-
cenie minimum zawodowe, dobra znajomość ry-
sunku technicznego, umiejętność posługiwania 
się przyrządami pomiarowymi, estetyka w pracy, 
mile widziane doświadczenie na podobnym sta-
nowisku pracy. Praca związana z obróbką skra-
waniem. Nr. tel.: 693562225

FREZER KONWENCJONALNY I TOKARZ 
Zatrudnimy frezera konwencjonalnego i tokarza 
Wymagania: wykształcenie minimum zawodo-
we, dobra znajomość rysunku technicznego, 
umiejętność obsługi maszyn konwencjonalnych, 
mile widziana umiejętność obsługi frezarki CNC, 
umiejętność posługiwania się przyrządami po-
miarowymi. Kontakt 693 562 225

PRACA DLA PAŃ NA STANOWISKU KIEROW-
CY BAR GORLICE / Praca dla pań na stanowi-
sko kierowcy - pomocy kuchennej w barze „new 
york” w gorlicach wymagane doświadczenie 
w jeździe samochodem. cv prosimy składać na 
adres e-mailowy brajewscy@gmail.com wiad. 
Pod numerem tel.578-742-652

MONTAŻYSTA MEBLI / Zatrudnie od zaraz 
osobe chetna do pracy przy produkcji i sklada-
niu mebli. Doswiadczenie i prawo jazdy nie wy-
magane, ale mile widziane. Okres probny jeden 
miesiac. Nr. tel.: 502744938

TECHNIK FARMACJI / Apteka Słoneczna 
w Gorlicach zatrudni na stanowisku: - technik 
farmacji. Forma pracy: cały etat. Dobre warunki 
finansowe: 2400 zł netto miesięcznie Zgłosze-
nia wraz z CV proszę kierować na adres email 
z dopiskiem GORLICE: jaku-czerwony@apteka-
-sloneczna.com.pl

PLAKATOWANIE - DORYWCZA / Poszukujemy 
osoby chętne do rozwieszania plakatów cena za 
h do uzgodnienia. Wymagania: - własny samo-
chód - zwrot kosztów paliwa od przejechanego 
km - chęci do pracy Kontakt CK Torus Gorlice ul. 
3 Maja 9 tel 18 40 00 366

BRYGADA DO ROBÓT MURARSKICH / GW 
poszukuje brygady do wykonania robót murar-
skich z cegły klinkierowej w Częstochowie: - wy-
konanie muru ściany, lica oraz nakryw balustrad 
z cegły klinkierowej - termin realizacji początek 
lipca, - lokalizacja CZĘSTOCHOWA. Bryga-
dy zainteresowane realizacją zlecenia proszę 
o kontakt Patrycja Parzych Tel. 794470370

POMOC KUCHENNA / Restauracja w Gorlicach 
zatrudni osobę na stanowisku Kucharz-Pomoc 
kuchenna.Praca od zaraz.Więcej informacji pod 
numerem tel. 519446423

SPRZEDAWCA / Zatrudnię studentkę na sta-
nowisko sprzedawcy do sklepu odzieżowego. 
Wymiar czasu pracy około 80h miesięcznie. 
Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV 
ze zdjęciem na adres: rekrutacja-gorlice@wp.pl

PRACA W BRANŻY KOLEJOWEJ / Zatrudnię 
do prac budowlanych przy inwestycjach kolejo-
wych na stanowisku pracownik torowy. Budowa 
torów, remonty infrastruktury, peronów. Miasto: 
TarnówNr. tel.: 146514369

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY JASŁO KRO-
SNO / Firma Trans-Allen zatrudni Przedstawi-
ciela handlowego. Wymagania: - Wykształcenie 
minimum średnie techniczne - Preferowane mi-
nimum 2-letnie doświadczenie w branży - Prawo 
jazdy kat. C. Osoby zainteresowane prosimy 
o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) 
na adres praca@transallen.pl Zapraszamy do 
współpracy!

TŁUMACZ - PRACA ZDALNA / Agencja Pracy 
Netkadra poszukuje dla swojego klienta pracow-
nika na stanowisko: tłumacz języka angielskie-
go; języka niemieckiego – praca zdalna. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy 
o rejestrację na stronie internetowej: www.netka-
dra.pl. Nr. tel.: 134376395

OPERATOR POMPY DO BETONU / Witam za-
trudnię operatora pompy do betonu wymagane 
uprawnienia,praktyka,badania,dyspozycyjność. 
Miasto: Świlcza, Nr. tel.: 602556576

WYPOŻYCZALNIA
PRZYCZEP I LAWET
DOMINIKOWICE 526

TEL. 507 477 302

OFERUJEMY:
- PRZYCZEPY PLANDEKOWANE
- PRZYCZEPY ODKRYTE
- Z HAMULCEM LUB BEZ
- LAWETY 1800-2600 DMC
- DŁUŻYCE
- PRZYCZEPY POD MOTOCYKLE
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FRYZJER  / Poszukujemy fryzjerów z doświad-
czeniem. Oferujemy: pracę w renomowanym 
miejscu, możliwość podnoszenia swoich kwalifi-
kacji, atrakcyjne warunki pracy. Aplikacje proszę 
przesyłać na adres : strefafryzurgorlice@wp.pl 
lub osobiście w Salonie Ul.Elizy Orzeszkowej 1.

DO POMOCY NAD SCENARIUSZEM / Witam 
serdecznie, poszukuję osoby mającej zdolności 
pisania i tworzenia historii, amatorzy również są 
mile widziani. Możliwość współpracy przy dal-
szych częściach produkcji filmu.
Nr. tel.: 515879142

NAUCZYCIEL - TECHNIK BHP / Centrum 
Kształcenia TORUS poszukuje nauczyciela na 
kierunek Technik BHP. Cv prosimy wysyłać na 
adres gorlice@szkola-torus.pl, lub złożyc oso-
biście w sekretariacie szkoły w Gorlicach na ul. 
3 Maja 9.

KUCHARZ, BARMANKA, KIEROWCA / Re-
stauracja w Gorlicach zatrudni do pracy kucha-
rza/kucharke barmana/barmanke oraz kierowce. 
Info pod nr tel 517402463

ZATRUDNIĘ OSOBĘ Z PRAWEM JAZDY 
Renomowana restauracja w Gorlicach przyjmie 
kobietę/mężczyznę na stanowisko kierowcy. 
Najważniejsze, żebyś umiał/a jeździć. Gwaran-
tujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. Po wię-
cej szczegółów prosimy o kontakt pod numera-
mi: 18 3520149 lub 515366742

KELNER/KELNERK / Renomowana restauracja 
w Gorlicach przyjmie osobę na stanowisko kel-
nerka/kelner. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 
Po więcej szczegółów prosimy o kontakt pod 
numerami: 18 3520149 lub 515366742

KUCHARKA, POMOC KUCHENNA / praca 
w zawodzie kucharka i pomoc kuchenna, bardzo 
dobre warunki pracy! Gorlice. Nr. tel.: 513149404

OPERATOR KOPARKI / Firma z branży budowy 
dróg i mostów zatrudni na stanowisko operator 
koparki kołowej obrotowej. Praca w rejonie Tar-
nowa,Gromnika,Tuchowa. Mile widziane i dodat-
kowo punktowane uprawnienia na inny sprzęt 
np. koparko ładowarka , kategoria C, walce dro-
gowe. Praca od zaraz. Więcej informacji udzielę 
telefonicznie. Nr. tel.: 511287307

BLACHARZ/LAKIERNIK / Poszukuję pracow-
nika do napraw blacharsko-lakierniczych samo-
chodów osobowych , praca na cały etat , wyma-
gane ; pracowitość uczciwość odpowiedzialność 
, mile widziane doświadczenie w zawodzie 
lakiernika i umiejętność spawania. Więcej infor-
macji udzielę telefonicznie. Nr. tel.: 798428883

SPRZEDAWCA W HURTOWNI INSTALACYJ-
NEJ / Poszukujemy pracownika na stanowisko 
sprzedawca magazynier w hurtowni instalacyjnej 
o szerokim asortymencie. Poszukujemy osoby 
posiadającej doświadczenie w tym zakresie.  
Prosimy o kontakt telefoniczny. Nr. tel.: 512-698-
546 lub 511-286-260

ZATRUDNIĘ / Zatrudnię pracownika do prac 
wykończeniowych - malowanie, szpachlowanie, 
układanie płytek,montaż płyt g/k tel. 603-127-
383

ZATRUDNIĘ STAŻYSTĘ / Poszukujemy staży-
sty do pracy w charakterze sprzedawcy. Wyma-
gania: - status bezrobotnego zarejestrowanego 
w Urzędzie Pracy w Gorlicach, - spełnienie 
wymogów do odbycia stażu stawianych przez 
Urząd Pracy. Staż jest płatny w formie zasiłku 
stażowego przez Urząd Prac. Zainteresowanych 
prosimy o pobranie skierowania w Urzędzie Pra-
cy w Gorlicach, a następnie o osobistą wizytę 
w sklepie. Nr. tel.: 793631790

ZATUDNIĘ SPRZEDAWCĘ / Firma CarMix 
zatrudni odpowiedzialną osobę w charakterze 
sprzedawcy. Zadania: • obsługa Klientów, na-
wiązywanie długotrwałych relacji biznesowych. 
Jeśli jesteś zainteresowany , prześlij nam swoje 
CV (z dopiskiem w tytule „Praca”) na adres: kon-
takt@carmix.pl

Zatrudnię
SZUKAM STAŻU BIUROWEGO (PRZEZ UP)
Poszukuję stażu na stanowisku biurowym. 
Jestem studentką drugiego roku Zarządzania 
z elementami Administracji Publicznej. Odbyłam 
90h. praktyk studenckich w lokalnym Urzędzie 
Gminy. Mam w posiadaniu bon stażowy, który 
umożliwia wiele korzyści dla potencjalnego 
Pracodawcy. Zainteresowanych Pracodawców 
proszę o kontakt. Nr. tel.: 508674636

SZUKAM PRACY OD ZARAZ / Jestem osobą 
szybko się ucząco, miłą, sympatyczną, radze 
sobie w pracy w grupie. Interesuje mnie każda 
praca od zaraz. Nr. tel.: 534791490

DZIAŁKA ROLNO BUDOWLANA / Sprzedam 
działke rolno budowlaną w trakce przekształcenia 
na budowlaną, położoną 7 km od Gorlic w miejsco-
wości Mszanka w centrum. możliwość wycięcia 
mniejszej lub większej działki do 30 arów. Cena 
3200. Nr. tel.: 515364861

GARAŻ BLASZAK / garaz blaszak 700x350m. 
Cena 1700. Nr. tel.: 601157135

DZIAŁKA BUDOWALA UZBROJONA / Atrakcyj-
na Działka budowlana. .14a..gaz..prą d..kanaliza-
cja.droga do dzialki asfatowa blisko do centrum 
.Miasto: Lipinki. Cena: 43000 Nr. tel.: 601157135

DZIAŁKA REKREACYJNA Z ALTANKĄ
Sprzedam uroczą działkę, 3 ary z altaną na obrze-
żach Gorlic w Ogrodach Działkowych im.W. Łokiet-
ka ul Pocieszka. Altana jest nowa drewniana i ocie-
plona można użytkować cały rok. Jest prąd. Woda 
na działce z wodociągu. Domek posiada WC oraz 
kuchnie. Warto! Cena: 15500 tel.600 674 299

DZIAŁKA UZBROJONA TANIO / Pilnie sprzedam 
761 m2 , media : woda , kanalizacja sanitarna , ka-
nalizacja deszczowa , gaz , prąd , telefon. Prawo 
własności , kształt prostokąt - ogrodzona siatką , 
zadbana. Cena podlega negocjacji. Cena 64000. 
Proszę dzwonić 783 491 783. 

DZIAŁKA GORLICE / Sprzedam działkę budowla-
ną w Gorlicach przy ul. Granicznej 77 przy głównej 
drodze. Możliwość podłączenia kanalizacji, gazu, 
wodociągu i energii elektrycznej. Ładna okolica, 
cisza i spokój. Cena: 75000. Nr. tel.: 884071093

SPRZEDAM KAWALERKĘ / do sprzedania od-
remontowane mieszkanie 34,5 m kw na trzecim 
piętrze. Gorlice, ul. Chopina. Mieszkanie nadaje 
się do zamieszkania „od zaraz”. W cenę miesz-
kania wliczony garaż oraz sucha piwnica. Więcej 
informacji pod nr telefonu: Agnieszka: 603-906-344 
Dawid: 504-686-542. Cena: 95000

DZIAŁKA BUDOWLANA  / Ofertą sprzedaży 
jest atrakcyjna działka budowlana w Gorlicach na 
ulicy Zielonej o powierzchni 10,36a. Zlokalizowa-
na w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych. 
Dojazd drogą asfaltową. Media w sąsiedztwie.  
Cena 70000. Nr. tel.: 516649803

OGRÓDEK DZIAŁKOWY NA BLICHU / sprze-
dam dzialke na ogrodach działkowych na Blichu. 
Cena do uzgodnienia. Nr. tel.: 507 555 520

1/4 DOMU W HAŃCZOWEJ / Do sprzedania 
1/4 domu drewnianego w Hańczowej. Dwa 
poziomy. Parter: kuchnia, pokój, łazienka. Na 
strychu pokój. Do nieruchomości przynależy 
działka o powierzchni około 2 ary. Zapraszamy 
do bezpłatnych oględzin. Cena: 80000. Kontakt: 
606 592 953. 

DOM W STRÓŻÓWCE / Sprzedam dom w Stró-
żówce o powierzchni ok. 100 m2. Zbudowany 
z cegły i pustaka pianowego. Dom ocieplony. 
Okna plastikowe. Dwa poziomy. I poziom: pokój, 
salon z aneksem kuchennym, hall, łazienka i ubi-
kacja. Poziom II: 3 pokoje. Ogrzewanie gazowe. 
Piec dwufunkcyjny. Woda ze studni, kanalizacja. 
Cena: 350000. Nr. tel.: 668128045

KUPIĘ MIESZKANIE / Jestem zainteresowany 
kupnem w m. Gorlice mieszkania do 30 m 2 (bez 
pośredników), pokój, kuchnia, łazienka i przed-
pokój. Posiadające wszystkie media (prąd, gaz, 
woda, kanalizacja). Zlokalizowane na parterze, 
lub I piętrze, lub II piętrze. Ewentualne wyższe 
piętra przy dostępności windy. Zlokalizowane 
w centrum miasta Gorlice lub blisko centrum 
miasta. Kontakt: + 48 728 484 040

DOM W GORLICACH / Do wynajęcia dom 
w Gorlicach o powierzchni ok. 85 m2. 2 pokoje, 
kuchnia z salonem, łazienka, ubikacja. Nieume-
blowany. Zapraszamy do bezpłatnych oględzin. 
Kontakt: 606 592 953. Cena: 1100

SPRZEDAM  / Sprzedam peugeot 406 rok 1996 
1.8samochód posiada instalacje gaz sekwen-
cja el szyby podgrzewane fotele spomaganie 
kierownicy radio CD dowód 2 dni temu potbity 
w samochodzie zostały wymienione skrzynia 
biegów nowe chamulce tył olej tylnia belka pole-
cam sprzedaję z powodu wyjazdu. Cena: 2800. 
Nr. tel.: 663324173

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam

Kupię

Wynajmę

MOTORYZACJA
Sprzedam
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NISSAN ALMERA TINO  / Rok produkcji 2000. 
Silnik 2.2 , DISEL.Przebieg 180 tys. km. Przegląd 
techniczny ważny do III 2018, ubezpieczenie OC 
do IX 2017. Wszystkie informacje dostępne pod 
nr telefonu 500 370 818. Cena: 4500.

KAWASAKI VULCAN VN 900  / Kawasaki vul-
can vn 900 custom Rok 2011 Przebieg 8 tys km 
Wydech cobra 3 tys Cena 21.500 zl. Najładniej-
szy motocykl z vn vulcan na allego. Motocykl ku-
piony w USA zarejestrowany w Polsce. Nr. tel.: 
888069840

CIĄGNIK LANDINI LANDPOWER 135  / Mam 
do sprzedania ciągnik Landini Landpower tech-
no 135. Rejestrowany 25.11.2011r. Ciągnik jest 
w idealnym stanie, praktycznie tylko dotarty, ni-
gdy nie pracował w rolnictwie, nie pracował z tyl-
nym podnośnikiem. Nr. tel.: 603 436 831

SPRZEDAM VW GOLF IV GTI 150KM  / Sprze-
dam samochód Volkswagen Golf IV 1.8T GTI 
150KM - benzyna, rok produkcji 1999. Przebieg - 
185 000 km. Cena - 11 500 zł. Nr. tel.: 882830055

PICASSO 2007- ZAMIANA/OKAZJA / rok prod. 
X-2007 silnik 1,6HDI -autko w pelni sprawne i nie 
wymaga wkladu finansowego, zakonserwowany 
spod, karoseria ocynk, bezwypadkowy/nie bity, 
bez dwumasy z FAP, silnik ekonomiczny pali 
ponizej 4l/100 ON (aktualny przebieg 165tys, 
oplaty do kwietnia 2018, kola zimowe gratis! tel.: 
602883196 Cena: 11000

WSK 125 / Witam,mam do sprzedania motocykl 
WSK o pojemności 125cm3. Posiada w większo-
ści oryginalne części oraz dokumenty do rejestra-
cji, jestem jego pierwszym właścicielem. W moto-
cyklu jest do ustawienia zapłon i można jeździć. 
Cena 2500 zł - do negocjacji. Nr. tel.: 536381998

OPEL  ASTRA 1.6 / Witam, jak w tytule mam 
do sprzedania Opla Astrę z 1995 roku. Zareje-
strowany w PL u drugiego właściciela w 2005 
roku. Przebieg 185tys, moc 100KM. W sam 
raz na pierwsze auto :) Samochód sprawny, do 
ew. poprawek lakierniczych. Cena: 1500Nr. tel.: 
530370126

SKUTER ROMET / Sprzedam Skuter Romet 
727 o pojemności 50, w bardzo dobrym stanie, 
pierwszy właściciel, mało co używany, możliwość 
palenia z kluczyka, alarm, wszystko sprawne, 
wszystkie części w orginale. Ważne OC i prze-
gląd. Okolice Gorlic Cena 1500zł do negocj. tel. 
886142628 lub 692615317

FELGI / Sprzedam felgi aluminiowe 16 w stanie 
idealnym do samochodu Toyota Corolla,więcej 
informacji pod numerem telefonu 720571384. 
Cena: 450

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. Nr. tel.: 
603 436 831

UŻYWANE CZĘŚCI SAMOCHODOWE / Uży-
wane Części Samochodowe - Największy wybór! 
Akcesoria Chłodzenie silnika Części karoserii 
Koła, felgi Ogrzewanie, wentylacja, klimatyza-
cja Oświetlenie Silniki i osprzęt Tuning Układ 
elektryczny, zapłon Układ hamulcowy. Nr. tel.: 
663992177

CHŁODNICE / Oferujemy profesjonalne usługi 
dotyczące chłodnic (naprawa, wymiana, re-
generacja) do wszelkich marek samochodów 
(osobowych, ciężarowych), motocykli, maszyn 
budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń sta-
cjonarnych. Nr. tel.: 604 628 520, 604 978 356

Inne

PRACOWNIA ZŁOTNICZA / Naprawa, odnowa 
biżuterii... 16 lat doświadczenia daje Państwu 
gwarancję jakości! Zapraszam! Rynek 18 38-300 
Gorlice Tel. 512 255 022

ZŁOTY PIERŚCIONEK Z CYRKONIĄ / Prze-
piękny pierścionek Royal Style o tradycyjnym 
wzornictwie. Duża centralnie umieszczona cyr-
konia 7 mm otoczona mniejszymi 12 cyrkoniami. 
Dostępny w naszym salonie w Galerii Rondo 
Center w Gorlicach. 

OPIEKUN MEDYCZNY - NAUKA ZA DARMO
Perspektywy zatrudnienia: - praca w szpitalach 
– oddziały szpitalne, zakłady opiekuńczo-lecz-
nicze, ośrodki i domy pomocy społecznej - nie-
publiczne zespoły opieki zdrowotnej, w domach 
pacjentów (opieka indywidualna) - środowisko-
we domy pomocy, fundacje Centrum Kształcenia 
TORUS Nr. tel.: 18 40 00 366

PISANIE PRAC GORLICE TARNÓW NOWY 
SĄCZ RZESZÓW / Zajmuję się pomocą w pi-
saniem różnego rodzaju prac z wielu dziedzin. 
Pomagam również w układaniu planów prac, 
zbieraniu materiałów i innych niezbędnych dzia-
łaniach w celu bezstresowego ukończenia stu-
diów. Nr. tel.: 515484523

DREWNIANA MEBLOŚCIANKA TANIO / Mam 
do sprzedania drewnianą meblościankę w kolo-
rze ciemno-wiśniowym. Składa się ona z 4 seg-
mentów o łącznej szerokości 400 cm (każda 
część ma 100 cm), wys. 210 cm. Stan meblo-
ścianki dobry, widoczne przetarcia. Cena: 900. 
Nr. tel.: 694222049

PUFA FOTELE / Ogłoszenie grzecznościowe, 
proszę nie pisać a dzwonić pod wskazany nu-
mer. Do sprzedania dwie pufy rozkładane, dwa 
fotele oraz karnisze. Cena do ustalenia z właści-
cielką : 667977040

OFERUJĘ / Oferuję drewno z rozbiórki z budyn-
ku gospodarczego. Cena do uzgodnienia. Trans-
port we własnym zakresie. Nr. tel.: 661 617 139

TAWUŁA ZIELONA / Posiadamy w sprzedaży 
piękne krzewy tawuły zielonej (ok. 30-40 cm 
wysokości). Idealna do obsadzeń rabat, łatwa 
w uprawie. Atrakcyjna, promocyjna cena!!! 
Wszelkie informacje pod nr tel. 18 535 17 64. 
Odbiór osobisty, przy większej ilości możliwość 
dowozu do klienta. pod nr tel. 18 535 17 64. 

OGRODZENIA, PANELE, PRZĘSŁA MONTAŻ
Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji, bram 
i ogrodzeń, oferujemy kompleksowy montaż od 
samego pomiaru aż po ostatnią „śrubkę”. W na-
szej ofercie: Ogrodzenia: - panel 3D - o wzmoc-
nieniach 2V/3V/4V - panel 2D druty 6/5/6 i 8/6/8 
- ogrodzenia przęsłowe (podkład, ocynk i ocynk 
+ kolor). Nr. tel.: 512395660

STUDNIE WIERCONE I KOPANE / Woda –Kop 
usługi w zakresie : - wiercenie studni głębino-
wych do 100 m, cena od 200 zł za metr! - odwier-
ty pod pompy ciepła, - przyłącze hydroforowe, - 
czyszczenie studni kopanych oraz głębinowych, 
- uszczelnianie kręgów, - wszelkie naprawy i re-
monty. Nr. tel.: 663907552

PANEL OGRODZENIOWY / Serdecznie witamy! 
Do sprzedania mamy Panele ogrodzeniowe 3D 
ocynk ogniowy. - wysokość 153 cm - długość 
250 cm - średnica drutu 4 mm Panele ocynko-
wane ogniowo. Nr. tel.: 512395660

MODA I URODA

EDUKACJA

DLA DOMU



STRZELEC (23.11 – 21.12) 
W lipcu Strzelce powinny przestać 
zabiegać o uznanie w oczach szefa. 
Choć słowa uznania są miłe, nie są 
niezbędne do dobrego wykonywania 
swojej pracy. Jeśli Strzelec poczuje się 

w lipcu samotnie, to dobra pora, by wyjść gdzieś do ludzi, 
na jakiś warsztat, do kina, by poszerzyć grono znajomych.

KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01) 
W lipcu należy rozsądnie podejść do 
najbliższej przyszłości, na spokojnie ją 
zaplanować, przeanalizować każdy 
krok. Jednocześnie Koziorożec w lipcu 
powinien zająć się swoimi skrywanymi 

talentami, gdyż ich odkrywanie przyniesie wiele przyjemności.

WODNIK (21.01 – 19.02) 
W lipcu Wodnik musi uważniej spoj-
rzeć na przyrodę, gdyż nie tylko lu-
dzie, ale i natura utrzymują nas przy 
życiu. Niezależność i skuteczność 
działania w lipcu przyniosą Wodnikom 
wiele zazdrosnych spojrzeń w otocze-

niu. Nie powinny jednak się tym przejmować.

RYBY (20.02 – 20.03) 
Ryby w lipcu powinny zwrócić szcze-
gólną uwagę na pierwsze wrażenie. 
Więcej uwagi poświęcić dobiera-
niu stroju na randkę bądź spotkanie 
biznesowe. Oprócz ubioru, ważne 
również będą wypowiadane słowa - 

nie można ich cofnąć, więc nad każdym trzeba będzie się 
mocno zastanowić.

BARAN(21.03 – 20.04) 
Lipiec dla Barana upłynie pod 
kątem analizy dotychczasowych 
zachowań i przyzwyczajeń. Dzięki 
dużej dawce energii wewnętrzej, 
Baran znajdzie w sobie siłe na wy-

eliminowanie złych nawyków. Jeśli tylko będzie chciał się 
ich pozbyć.

BYK (21.05 – 21.06) 
Ten miesiąc będzie dla Ciebie ideal-
ny do podejmowania ważnych decy-
zji, jednak nie możesz ich dokonywać 
w sposób egoistyczny. Bez względu 
na to czy będą one dotyczyły spraw 

służbowych, czy prywatnychm, musisz patrzeć na swoje 
otoczenie.

BLIŹNIĘTA(21.05 – 21.06) 
W lipcu Bliźnięta muszą patrzeć uważ-
nie na osoby, które mijają na ulicy 
i w pracy, nigdy nie wiadomo, kiedy 
nadaży się okazja do nawiązania 
ciekawej znajomości. Szkoda by było 

taką przegapić.

RAK(22.06 – 22.07) 
W ciągu najbliższych kilku tygodni Raki 
nie powinny odmawiać żadnych za-
proszeń na nowe imprezy, kto wie, co 
z tego może wyjść? A układ gwiazd 
w lipcu będzie bardzo sprzyjający dla 

Raka, jeśli nie pod kątem miłosnym, to w kwestii poznania 
nowych ludzi, co w przyszłości zaowocuje ciekawymi po-
mysłami na życie.

LEW (23.07 – 23.08) 
W lipcy Lwy powinny dać siebie 
więcej otoczeniu. Ukochanej osobie 
niech zrobią dobrą kolację, posprzą-
tają dom, zaproszą znajomych na 
drinka. W pracy niech przyjdą wcze-

śniej do biura, by pokazać szefowi, że im zależy. To z pew-
nością zostanie dostrzeżone.

PANNA (24.08 – 23.09) 
Wszystkie Panny powinny w lipcu 
przyjrzeć się swojemu zdrowiu. To do-
bry moment, by wykonać odkładane 
od dawna badania. Sprawy, kłótnie 
z przeszłości dobrze będzie jeszcze 

raz przeanalizować, gdy może się okazać, że w tym mie-
siącu będzie można je pozytywnie zakończyć.

WAGA (24.09 – 23.10) 
Wagi w lipcu muszą pamiętać, że pro-
blemy są tylko po to, by cieszyć się 
z rozwiązania – po każdej burzy przy-
chodzi słońce. Jeśli nadarzy się okazja 
do obejrzenia filmu edukacyjnego, 

pójścia na wystawę, bądź uczestnictwa w kursie, należy ją 
wykorzystać.

SKORPION (24.10 – 22.11) 
Lipiec dla Skorpionów powinien upły-
nąć na analizie swojego zachowania. 
Niekoniecznie musi być tak, że to oto-
czenie zawiniło, może okazać się, że 
problem leżał właśnie po stronie Skor-

piona. Przyznać się do błędu to nie grzech, tak samo, jak 
powiedzieć miłe słowo partnerowi, przyjaciołom.
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MASZYNY URZĄDZENIA / Wykonujemy: 
- wyceny maszyn, urządzeń, pojazdów, linii 
technologicznych, także pod zastaw kredytów 
bankowych, - ekspertyzy techniczne maszyn, 
urządzeń, pojazdów. Nr. tel.: 508039295

SPRZEDAM TANIO KOZY / Koza z dwoma 
koziołkami. Koziołki urodzone 14 kwietnia 2017 
Cena 200 zł za wszystkie. Tel 531715443

KUPIĘ MAŁEGO BYCZKA DO CHOWU / Wi-
tam. Kupię małego byczka do dalszego Chowu. 
Simental lub czerwono biały mięsny. Dobrze za-
płacę. Nr. tel.: 730691540

POSZUKUJĘ WOKALISTKI / Zespół poszukuje 
wokalistki na imprezy dancingi, zabawy,wesela 
,wieczorki,itp. Nr. tel.: 696386529

PRZETRZĄSARKA DO SIANA / Do sprzedania 
przetrząsarka do siana. Sprawna.Cena 350 zł 
do lekkiej negocjacji, Telefony : bezpośrednio 
proszę dzwonić w godzinach wieczornych : +13 
4433394 lub grzecznościowo : 531 715 443

SURREALIZM OBRAZY - SPRZEDAM / Sprze-
dam dwa obrazy olejne mojego autorstwa 
o tematyce surrealistycznej. Obrazy powstałe we 
wrześniu 2014 roku na podobraziu płóciennym. 
Format obrazów 40cm x 40cm Cena 240 PLN za 
obraz. Nr. tel.: 601698355

RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE / rusztowanie 
warszawskie 163cm x 87cm. podesty, połówki, 
kółka na zamówienie. w ofercie również ruszto-
wanie z grubszej rurki. Szczegółowe informacje 
na stronie : www.kostka-rusztowania.pl Nr. tel.: 
785847600

OBRAZY NA ZAMÓWIENIE / Obrazy na zamó-
wienie to unikatowa forma kontaktu ze sztuką. 
Proponujemy Państwu obrazy olejne o dowolnej 
wielkości stworzone na Państwa indywidualne 
zamówienie. Zapraszam na moją stronę Mile-
na Olesińska www: www.iobrazy.com.pl Nr. tel.: 
601698355

ŚRODKI NA SZERSZENIE, OSY / Sprzedaż 
profesjonalnych oryginalnych aerozoli i opry-
sków na szerszenie i osy do usuwania ich ko-
konów i gniazd w budynkach, na drzewach, 
poddaszach, podbitkach i strychach. Sprze-
daż internetowa  http://www.sklepowad.pl tel 
664018660

NAPRAWA INSTRUMENTÓW / Naprawa sak-
sofonów , klarnetów , trąbek itp. Usługa obejmu-
je: 1. Czyszczenie 2. Wymiana 3 Naprawa. Nr. 
tel.: 663727226

CZYSZCZENIE STUDNI / Dbaj o wodę! Czyść swoją 
studnie regularnie! Nasza firma oferuje wszelkie usługi 
w zakresie pielęgnacji studni kopanych oraz głębino-
wych. Zajmujemy się : Czyszczeniem studni kopanych 
oraz głębinowych, Regeneracją studni, Przyłączami 
wody (po wykonaniu studni) itp. Nr. tel.: 884696244

ŚPIEWAJĄCY AKORDEONISTA / Śpiewający akor-
deonista na wesele, poprawiny, jubileusz, imprezę 
firmową, piknik, poprawiny, wyprowadzenia z domów 
Państwa Młodych podczas uroczystości weselnych. 
email: dj523@wp.pl tel: 731730807

PRZEMYSŁ

ZWIERZĘTA

INNE

RENAULT MASTER 
TRANSPORT
Transport samochodem Renault 
Master (furgon) o ładowności 1,6t. 
w obrębie miasta od 30 zł, dłuższe 
trasy  do wyceny indywidualnej. 
Tel: 665 191 120
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Zapraszamy do salonu Orange ul. Rynek 14 / 38-300 Gorlice


