miesięcznik

DARMOWY

OGŁOSZENIA / WYDARZENIA / ARTYKUŁY / CIEKAWOSTKI / REKLAMA

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy

www.gorliczanin.pl

wydanie

37 / 2019

LUTY

REKLAMA

2

Wydanie 37 Luty 2019

e-mail: reklama@gorliczanin.pl

tel. 784 515 737

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy

Znajdź nas na

Facebook

gorliczanin .pl

e-mail: reklama@gorliczanin.pl

gorlicki serwis ogłoszeniowy

REDAKCJA

tel. 784 515 737

wydanie 37 / LUTY 2019

SPIS TREŚCI

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy

Wydarzenia

3
4

Rozrywka | Krzyżówka

5

Kulinaria | Zupa podwójna rozkosz

6

Od Redakcji

| Faszerowane gruszki miłości

7-9

Ogłoszenia drobne
| dodaj darmowe ogłoszenie
na www.gorliczanin.pl

Kupony rabatowe

9

| wytnij KUPON i skorzystaj z RABATU!

Rozrywka

6

Kulinaria

10-11

| horoskop miłosny
| wróżby walentynkowe

Razem Tworzymy to miejsce

Zupa podwójna rozkosz
Faszerowane gruszki miłości

Najukochańsi nasi Gorliczanie,
...nie da się ukryć, że luty to miesiąc miłości, chociaż ekipa gorliczanin.pl
zgodnie twierdzi, że miłość należy celebrować bez względu
na daty w kalendarzu.
Nie zmienia to jednak faktu, że w lutym te emocje przychodzą nam
dużo łaaaaatwiej...bo przecież każdy powód jest dobry, żeby wyznać
komuś uczucie prawda?
Bez względu na to, czy kochacie, czy poszukujecie miłości,
czy jesteście szczęśliwi bez drugiej osoby u boku, pamiętajcie że my
kochamy Was nad życie i jest to uwielbienie płynące prosto z naszych
rozgrzanych serduszek.
Sprawdźcie co przygotowaliśmy dla Was w walentynkowym wydaniu
gorliczanin.pl.
Jak co miesiąc wybraliśmy firmy, dla których jakość świadczonych
usług jest najważniejsza, bo przecież nie ma nic lepszego,
niż zadowolony Klient i Czytelnik.
Łowcy okazji również nie będą mieli na co narzekać. Po raz kolejny
liczne kupony pozwolą Wam skorzystać z przygotowanych promocji.
Miłość to motyle w brzuchu, to unoszenie się nad ziemią, miłość
to rozmarzone spojrzenie...UŚMIECHAJCIE SIĘ DO SIEBIE :)
Dla Was i przy Was
gorliczanin.pl
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Zupa
Podwójna Rozkosz

Faszerowane
gruszki miłości

Składniki:
200 g pomidorów bez skóry w zalewie
1 cebula
200 ml bulionu warzywnego
1 seler
100 ml śmietanki 18%
suszone pomidory z bazylią i czosnkiem
chilli
czosnek suszony w płatkach
natka pietruszki
pieprz kolorowy zmielony
sól morska

Składniki:
2 bakłażany, po około 500 g każdy
400 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego
300 ml passaty pomidorowej
250 g świeżych pieczarek
1 mała cebula
1 zielona papryka
1 czerwona papryka
1 kulka mozzarelli
1 łyżeczka cynamonu
sól, pieprz, wędzona papryka
oliwa,
świeże liście bazylii, parmezan

Sposób przygotowania:
W jednym garnku podsmażyć połowę cebuli. Dodać pomidory,
chilli, suszone pomidory z bazylią i czosnkiem, podlać 1/2
bulionu, gotować kilka minut. Na koniec dokładnie zmiksować,
doprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą morską.
W drugim garnku podsmażyć pozostałą cebulę, zalać bulionem,
dodać pokrojonego w kostkę selera, płatki czosnku, gotować
kilkanaście minut. Pod koniec dodać śmietankę, doprawić
pieprzem i solą. Obie zupy podawać w jednym talerzu, wlewając
tak, aby powstały romantyczne wzory, np. serduszko z zupy
pomidorowej.

Sposób przygotowania:
Bakłażany dokładnie umyć i przekroić na dwie połówki. Miąższ
naciąć w kratkę i posypać solą. Bakłażany odstawić na kilka minut.
Kiedy pojawi się na nich rosa zetrzeć ją ręcznikiem papierowym.
Piekarnik z termoobiegiem rozgrzać do 180 stopni. Blaszkę
wyłożyć papierem do pieczenia i ułożyć na niej bakłażany. Piec je
przez 15-20 minut do osiągnięcia miękkości.
Cebulę drobno posiekać, papryki pokroić w kostkę i pieczarki
w grube kawałki lub plastry. Na dużą patelnię wlać oliwę, dodać
cebulę i chwilę podsmażyć. Następnie dodać mięso, paprykę
oraz pieczarki. Zalać passatą i obficie doprawić solą, pieprzem,
wędzoną papryką i cynamonem. Całość gotować przez około 15
minut.
Bakłażany dokładnie wydrążyć łyżką (tak, aby nie przerwać skóry),
dodać ich miąższ do ugotowanego farszu i wymieszać. Kulkę
mozzarelli pokroić w drobną kostkę.
Wydrążone bakłażany napełnić połową przygotowanego sera,
a następnie farszem. Na wierzchu ułożyć pozostałą mozzarellę
i zapiekać w 180 stopniach, tym razem bez termoobiegu przez
około 15 minut. Przed podaniem obficie posypać startym
parmezanem i posiekaną bazylią. Smacznego!

W kuchni czujesz się jak kapitan okrętu? Łyżki, noże, patelnie są ci posłuszne niczym majtkowie na pokładzie statku? A może
kuchnia to dla ciebie po prostu hobby, chwilowe oderwanie się od rzeczywistości? Bez względu na to czy zamiłowanie do gotowania
jest dla ciebie tylko przygodą, czy może zawodowym zajęciem, pochwal się swoimi smacznymi arcydziełami przed innymi! Napisz
do nas na: info@gorliczanin.pl lub odezwij się na fanpage FB gorliczanin.pl, a my chętnie opublikujemy Twoje pyszności.
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PRACA
Zatrudnię
StAż w BIurZE rAchuNkOwym / Oferta stażu
w biurze rachunkowym w Wysowej - Zdroju jest przeznaczona dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo
powyżej 30 roku życia, mieszkających na terenie woj.
Małopolskiego WYMAGANIA: - wykształcenie średnie
ekonomiczne, - znajomość obsługi komputera, - podstawowa wiedza z zakresu księgowości, OFERUJEMY:
- 3 mies. staż z gwarancją zatrudnzienia na co najmniej
3 mies. - stypendium stażowe w wysokości 1017,40
zł/mies. - zwrot kosztów dojazdu, - staż w godzinach
07:00 – 15:00 Aplikacje prosimy przesyłać na adres
drogadozatrudnienia@systema.pl. Tel 884 877 177
dArmOwE SZkOlENIA ZAwOdOwE I StAżE.
ZAPRASZAmy! / Firma Inventum prowadzi projekt
na terenie powiatu nowosądeckiego (z wyłączeniem
miasta Nowego Sącza), gorlickiego oraz limanowskiego do którego zapraszamy osoby bezrobotne 30+.
W ramach projektu można zrobić szkolenia zawodowe : Pracownik biurowy/Asystent księgowego Opiekunka dziecięca – pomoc nauczyciela Prawo jazdy
B,C,D Spawanie Magazynier z wózkiem widłowym
Masażysta Poza szkoleniem oferujemy: -stypendium szkoleniowe, -bezpłatny catering, -materiały, -zwrot kosztów dojazdu. Tel: 605104409 e-mail:
patrycja.kropiwnicka@inventum-global.pl
ElEktrOmONtEr / Firma Synerte Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, świadcząca usługi w zakresie instalacji
przemysłowej i automatyki poszukuje Pracowników na
stanowisko: Elektromonter Główne zadania i obowiązki: •montaż tras kablowych i podłączanie szaf sterowniczych u klienta •prowadzenie uzgodnień z klientem
dotyczących zakresu prac •obsługa sprzętu i urządzeń
wykorzystywanych w procesie montażu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami •podłączanie urządzeń kontrolno-pomiarowych •prefabrykacja szaf sterowniczych
w siedzibie firmy Wymagania: •doświadczenie związane z montażem instalacji elektrycznych AKPiA tz. Tel:
533600163, e-mail: biuro@synerte.eu
POmOcNIk, mAGAZyNIEr, utrZymANIE POrZądku / Potrzebny pomocnik do pracy w stolarni
w Grybowie, może być emeryt. Mile widziane doświadczenie w pracy przy drewnie. Przykładowy zakres prac:
odbieranie od strugarki czterostronnej, składanie fryz
na paletach, pakowanie brykietu, utrzymanie porządku.
Proszę o kontakt na 605 037 551
ASyStENt w dZIAlE ZAkuPów / W związku z planowanym otwarciem nowych marketów Merkury Market
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poszukuje pracowników na stanowisko: Asystent w Dziale
Zakupów (praca na terenie Krosna) Opis stanowiska
pracy. Na proponowanym stanowisku kandydat będzie
odpowiedzialny za realizację procesu zakupowego
zgodnie z obowiązującymi w Firmie procedurami. Oczekiwania wobec kandydatów: *wykształcenie wyższe,
*doskonała organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, *umiejętność równoczesnego zarządzania kilkoma projektami jednocześnie,
*umiejętność pracy pod presją czas. Tel: 695150889,
e-mail kariera@merkurymarket.pl.
ZAStęPcA kIErOwNIkA mArkEtu / Firma
Merkury powstała w 1991 roku i od początku działalności zajmuje się dystrybucją materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia wnętrz.
Merkury Market posiada 56 obiektów handlowych
zlokalizowanych na terenie Polski, Słowacji oraz
Czech. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: Zastępca Kierownika Marketu Zakres obowiązków: *koordynowanie działalności oddziału firmy,
*dbałość o wysoki poziom obsługi Klienta oraz dobre
wyniki sprzedaży, *kierowanie pracą zespołu pracowników. Od kandydatów oczekujemy: *doświadczenia
w obszarze handlu lub obsłudze Klienta, *dobrej organizacji czasu pracy, *umiejętności kierowania zespołem
pracowników, *mobilności, gotowości do podjęcia pracy
w delegacjach (firma zabezpiecza mieszkanie służbowe.) e-mail: kariera@merkurymarket.pl
POmOc kuchENNA - StAż / Oferta stażu jest przeznaczona dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, mieszkających na terenie woj.
Małopolskiego z wyjątkiem miasta Nowy Sącz MIEJSCE
ODBYWANIA STAŻU: Gorlice, Restauracja, Hotelik
Leśny Dworek WYMAGANIA: - książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych, - wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne, - umiejętność pracy w
zespole, - zadbany i schludny wygląd, OFERUJEMY:
- 3 mies. staż z gwarancją zatrudnienia na co najmniej
3 mies. - stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł/
mies - staż w godz. 11:00 – 19:00. Tel: 884 877 177,
e-mail: drogadozatrudnienia@systema.pl
kIErOwNIk mONtAżu ElEktrycZNEGO / SYNERTE Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Kierownik montażu
elektrycznego Obowiązki: • nadzór nad realizacją
montażu instalacji elektrycznych, • kontrola i dbałość o
zgodność dokumentacji technicznej, • nadzór i kontrola
terminowości realizacji prac, • prowadzenie uzgodnień
z klientem dotyczących zakresu prac, między innymi w j.
obcym, Wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne,
tel: 533600163, e-mail: biuro@synerte.eu
Znajdź nas na

Facebooku

e-mail: reklama@gorliczanin.pl
ZAtrudNIę śluSArZA / Praca jednozmianowa.
Wymagana umiejętność podstawowych prac ślusarskich, obsługa wiertarki promieniowej. Miele widziana
znajomość rysunku technicznego oraz znajomość
podstawowych narzędzi pomiarowych. Praca: Gorlice.
Kontakt: 693 562 225
ZAtrudNIę PrAcOwNIkA BudOwlANEGO / Dam
prace dobrze płatną przy budowie domków jednorodzinnych Praca w delegacji. Tel: 501122495, e-mail:
Miro75rz@interia.pl
ASyStENt kONStruktOrA / TLC to wiodący producent schodów i platform stalowych oraz tymczasowych systemów zabezpieczeń budowlanych. Obecnie
szukamy osoby do głównej siedziby w Gorlicach na stanowisko: Asystent konstruktora CO OFERUJEMY? Elastyczny czas pracy Możliwość rozwoju, kursy i szkolenia
pracownicze Kurs j. angielskiego System premiowania
uzależniony od wyników pracy Umowę o pracę Wsparcie zespołu. Tel: 183500800, e-mail: rekrutacja@tlc.eu
dOrAdcA klIENtA / ADREAMS to zespół młodych,
pracowitych ludzi, nie bojących się wyzwań. Zajmujemy
się szeroko rozumianym doradztwem personalnym.
Poszukujemy pracownika na stanowisko DORADCA KLIENTA. NA START OTRZYMASZ: - Umowę
bez okresu próbnego - doceniamy Twoją pracę.
Tel: 672650019, e-mail: ogloszenia@adreams.pl
wykŁAdANIE tOwAru / Zatrudnimy osobę do dbania o ekspozycję towaru na półkach w sklepie wielopowierzchniowym. Możliwość indywidualnego dostosowania wymiaru czasu pracy.Gwarantujemy terminowość
wypłat, miłą atmosferę oraz wysoką stawkę godzinową
(17zl/h netto) i umowę-zlecenie. Zgłoszenie proszę wysyłać na adres e-mail: j.konopkagreenpoint@gmail.com
PrAcA SPrZEdAwcA SklEP OdZIEżOwy / Poszukujemy SPRZEDAWCY Wymagania: aktywna sprzedaż
naszych produktów, nadzór stanowiska pracy i towaru,
przyjmowanie towaru i składanie zamówień, dbanie
o estetyczny wygląd stoiska i ekspozycje towaru. umiejętność obsługi komputera i programów World i Exel
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV wraz ze
zdjęciem na adres e-mail. Tel: 662788746, e-mail: salon.
gorlice@gmail.com
kOOrdyNAtOr SErwISu / zatrudnimy osobę
z Krakowa i okolic Miejsce pracy: Kraków Wymagania:
znajomość mechaniki prawo jazdy kat. B g.nowak@
yale.emtor.pl
SPrZEdAwcA / DELIKATESY CENTRUM Gorlice
ul. Węgierska ogłasza nabór na stanowisko : SPRZEDAWCA Wymagania: - rzetelność i uczciwość, - punktualność, - sumienne podejście do powierzonych obowiązków, - mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
Obowiązki: - obsługa klienta na poszczególnych działach
sklepu, - wykładanie towarów na sali sprzedaży, - dbałość o wygląd, czystość i porządek w sklepie. Oferujemy:
- stabilność zatrudnienia, - elastyczne godziny pracy, umowa o pracę, - wynagrodzenie do uzgodnienia, - terminowość wypłacania wynagrodzenia MILE WIDZIANE
OSOBY ZE STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚC.
kIErOwNIk SklEPu SPOżywcZEGO / DELIKATESY CENTRUM Gorlice ul. Węgierska ogłasza nabór na
stanowisko: KIEROWNIK SKLEPU SPOŻYWCZEGO
ZADANIA:- zarządzanie funkcjonowaniem sklepu nadzorowanie pracy personelu - realizacja zamówień,
rzetelna współpraca z kontrahentami - dbanie o dobry
wizerunek sklepu, zgodny z obowiązującymi standardami WYMAGANIA: - minimum 3-letnie doświadczenie na
podobnym stanowisku - wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie w obsłudze klienta - wysoka kultura
osobista - dyspozycyjność i zaangażowanie - umiejętność organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania
podległym zespołem.
mEchANIk / Serwisant wózków widłowych zatrudnimy osobę z Modlnicy (Kraków) i okolic Miejsce
pracy: Modlnica (Kraków) Wymagania: znajomość
mechaniki prawo jazdy kat. B g.nowak@yale.emtor.pl,
admedia@mediaplace.pl
POmOcNIk PIEkArZA / Firma produkcyjna piekarniczo-cukiernicza zatrudni osobę na stanowisko:
pomocnik piekarza Miejsce pracy: Gorlice Oferujemy:
- stabilność zatrudnienia - elastyczne godziny pracy umowę o pracę - wynagrodzenie do uzgodnienia - terminowość wypłacania wynagrodzenia MILE WIDZIANE
OSOBY ZE STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres
e-mail: rekrutacjawgorlicach@gmail.com
ZAStęPcA PrEZESA dS. tEchNIcZNych / BIEcZ
/ stanowisko: Zastępca Prezesa ds. Technicznych
Wymagania i kompetencje wykształcenie wyższe
techniczne minimum kilkuletnie doświadczenie na
stanowisku kierowniczym organizowanie struktury
podległych wydziałów, planowanie zatrudnienia, tworzenie kalendarza produkcji umiejętność rozliczania
kosztów produkcji umiejętność zarządzania zasobami materiałowymi i ludzkimi bardzo dobra znajomość
metod i technik produkcji charakterystycznych dla
branży znajomość procedur zarządzania i administracji oraz zagadnień dotyczących funkcji członka
zarządu umiejętność zarządzania zespołem znajomość systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie produkcją znajomość pakietu Office.
E-mail: kadry@ogniwobiecz.com.pl

OGŁOSZENIA

tel. 784 515 737

WYPOŻYCZALNIA

PRZYCZEP I LAWET
DOMINIKOWICE 526

OFERUJEMY:
- PRZYCZEPY PLANDEKOWANE
- PRZYCZEPY ODKRYTE
- Z HAMULCEM LUB BEZ
- LAWETY 1800-2600 DMC
- DŁUŻYCE
- PRZYCZEPY POD MOTOCYKLE

TEL. 507 477 302

PrAcOwNIk AdmINIStrAcyjNy Z ElEmENtAmI
GrAFIkI / - osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy- warunek konieczny, - od 30 roku życia (warunek konieczny),
-osoby po 50 roku życia, -osoby o niskich kwalifikacjach,
-osoby zamieszkujące Gorlice oraz powiat gorlicki. Oferujemy: -szkolenie zawodowe (80h) z modułu: pracownik
biurowy z elementami grafiki - stypendium szkoleniowe531 zł ( netto, za całe szkolenie) - stypendium stażowe997,40 zł netto ( za każdy miesiąc stażowy, 3 miesięczny
staż) -catering, -ubezpieczenie NNW, składki do ZUS.
icr.gabrielagryzio@o2.pl
PrAcA ASyStENt ArchItEktA - krAków /
Wiodąca firma inżynierska działająca w branży budowlanej oraz na rynku nieruchomości, która zajmuje się
wykonawstwem robót remontowych, elektrycznych i
instalacyjnych, jak również robót wykończeniowych w
pełnym zakresie, do biura w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Asystent Architekta Miejsce
pracy: Kraków Zakres obowiązków: • projektowanie
w zakresie obiektów przemysłowych, magazynowoprodukcyjnych oraz mieszkalnych wielorodzinnych, •
opracowywanie harmonogramów oraz dokumentacji
projektowej na wszystkich etapach projektowania,
e-mail:ewelina.kordek@pracownicybudowlani.pl,
tel: 574904804
rEcEPcjA / kElNErZy
Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni z możliwością
zakwaterowania RECEPCJONISTKĘ/RECEPCJONISTĘ oraz KELNERKĘ/KELNERA do Hotelu „Tatry” na
Polanie Zgorzelisko (górna stacja wyciągu Małe Ciche).
Więcej informacji tel. 506 129 438, www.polskietatry.pl.

ElEktrOmONtEr OPErAtOr SPrZętu jASŁO
krOSNO / W związku z dynamicznym rozwojem Firma
Trans-Allen zajmująca się m. in budową i konserwacją
oświetlenia ulicznego zatrudni osobę na stanowisku
Elektryk/Elektromonter. Wymagania: -doświadczenie
na wyżej wymienionym stanowisku lub podobnym np.
sieci WN itp, -prawo jazdy kat C, -uprawnienia UDT
IP lub IIŻ -uprawnienia SEP Oferujemy prace w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku ( 40 lat), Atrakcyjne wynagrodzenie, Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres
praca@transallen.pl lub pod numerem tel 530 530 050.
kONSErwAtOr utB SErwIS udt żurAwI, POdEStów, wóZków / W związku z dynamicznym
rozwojem firma Trans-Allen zajmująca się m.in usługami
dźwigowymi, pracą na wysokości z podnośników koszowych oraz wynajmem maszyn poszukuje Kandydatów
na stanowisko Konserwatora UTB / Serwisanta UDT podestów ruchomych żurawi wózków jezdniowych Obszar
działania- Podkarpacie Zakres obowiązków: - codzienna konserwacja maszyn, - bieżące przeglądy i serwis
maszyn, - przygotowywanie maszyn do przeglądów
UDT, - serwis mobilny. Oczekujemy: - doświadczenia na
w/w lub podobnym stanowisku (np. serwisant hydrauliki siłowej), - uprawnień UDT. Tel: 530 530 050, e-mail:
praca@transallen.pl
ZAtrudNIE kIErOwców kAt. B / Zatrudnimy dwie
osoby z prawem jazdy kat. B do dystrybucji towaru miedzy punktami partnerskimi. Praca od poniedziałku do
piątku, umowa o prace, 4500 netto. Prosimy o kontakt
pod adresem emailowym: krzysztofpraca8@gmail.com
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e-mail: reklama@gorliczanin.pl

tel. 784 515 737

ASYSTENT BIUROWY, ASYSTENT KSIĘGOWEGO – DARMOWE SZKOLENIA / Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby do udziału w darmowych
szkoleniach na pracownika administracyjno-biurowego, asystenta księgowego i wiele innych. Zapewniamy: -darmowe szkolenie, -stypendium szkoleniowe,
-zwrot kosztów dojazdów, -catering. Zadzwoń do nas
jeśli: -zamieszkujesz powiat nowosądecki, gorlicki lub
limanowski; -masz skończone 30 lat; Zapraszamy również osoby NIEPEŁNOSPRAWNE. Tel: 605104409,
e-mail: patrycja.kropiwnicka@inventum-global.pl
Kierowca kat. B- Operator Podnośnika
Koszowego / Firma Trans-Allen w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni osobę na stanowisko Kierowca kat. B- Operator Podnośnika Koszowego. Oferujemy: - Stabilne i długoterminowe zatrudnienie - Umowę
o pracę na pełny etat - Atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe - Praca w młodym i zgranym zespole - Możliwość
rozwoju zawodowego (kursy podnoszące kwalifikacje)
Oczekujemy: - Doświadczenia na w/w stanowisku lub
pokrewnym - Uprawnień UDT (osoby bez uprawnień ale
z doświadczeniem mają możliwość zdobycia uprawnień)
- Odpowiedzialności i dyspozycyjności - Prawo jazdy
kat. B Miejsce pracy: Gorlice i okolice Aplikacje z tytułem: Kierowca, operator podnośnika, Tel: 530 530 050,
e-mail: praca@transallen.pl
Praca przy elewacjach / Poszukujemy ekip do
pracy przy elewacjach na terenie Krakowa i Tarnowa.
Możliwość zakwaterowania. Dogodne warunki zatrudnienia. Tel: 601511415, e-mail: biuro@stan-bud.com
SZKOLENIA, STAŻE! / Zapraszamy do udziału w Projekcie „Korona Sądecka dla młodych”! Co oferujemy? Opiekę i wsparcie doradcy oraz pośrednika pracy przez
cały czas udziału w Projekcie, - SZKOLENIA i bony szkoleniowe, - płatne 6-cio miesięczne STAŻE z gwarancją
zatrudnienia, - Bony na zasiedlenie, - Wsparcie dla osób
niepełnosprawnych, - Granty na utworzenie stanowiska
w formie telepracy. Dla kogo? - Osoby w wieku 15-29
lat, - Osoby bierne zawodowo (niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), - Osoby nie kształcące się
w trybie stacjonarnym ani nie szkolące się, - Mieszkańcy
miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego,
gorlickiego, limanowskieg. Tel: 183526577

Praca Pracownik Fizyczny / W związku z dynamicznym rozwojem firma TransAllen zatrudni pracownika fizycznego. Opis stanowiska: - czyszczenie
maszyn do renowacji - prace mechaniczne - prace
przy spawaniu konstrukcji - drobne prace gospodarcze
i ogólnobudowlane - mycie pojazdów, maszyn budowlanych, - pielęgnacja zieleni - prace porządkowe - koszenie traw Forma pracy: stała, na zlecenie
lub dodatkowa CV prosimy przesyłać na adres praca@transallen.pl z dopiskiem Pracownik Fizyczny
tel: 530 530 050
Praca dla Operatora dźwigu żurawia
samojezdnego / Firma Trans-Allen w związku
z dynamicznym rozwojem zatrudni osobę na stanowisko Kierowcy Operatora żurawia samojezdnego
(dźwigu
samochodowego).
Oferujemy:
- Stabilne i długoterminowe zatrudnienie - Umowę
o pracę na pełny etat - Atrakcyjne wynagrodzenie
godzinowe - Praca w młodym i zgranym zespole
- Możliwość rozwoju zawodowego (kursy podnoszące kwalifikacje) Oczekujemy: - Doświadczenia na
w/w stanowisku lub pokrewnym - Uprawnień UDT
(osoby bez uprawnień ale z doświadczeniem mają
możliwość zdobycia uprawnień) - Odpowiedzialności i dyspozycyjności. Tel: 530 530 050, e-mail:
praca@transallen.pl
Praca dla Operatora Sprzętu (Żuraw,
Podnośnik koszowy, Zwyżka) / Firma Trans-Allen w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni
osobę na stanowisko Operatora sprzętu (żurawia,
podnośnika koszowego, zwyżki). Oferujemy: - Stabilne
i długoterminowe zatrudnienie - Umowę o pracę na pełny etat - Atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe - Praca
w młodym i zgranym zespole - Możliwość rozwoju
zawodowego (kursy podnoszące kwalifikacje) Oczekujemy: - Doświadczenia na w/w stanowisku lub pokrewnym - Uprawnień UDT (osoby bez uprawnień ale
z doświadczeniem mają możliwość zdobycia uprawnień)
- Odpowiedzialności i dyspozycyjności. Tel: 530 530 050,
e-mail: praca@transallen.pl
Praca Elektryk Elektromonter Jasło
Krosno / W związku z dynamicznym rozwojem Firma Trans-Allen zajmująca się m. in budową
i konserwacją oświetlenia ulicznego zatrudni osobę
na stanowisku Elektryk/Elektromonter. Wymagania: -doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku lub podobnym np. sieci WN itp, -prawo
jazdy kat. B, -mile widziane inne uprawnienia m. in:
-prawo jazdy kat C, -uprawnienia UDT do obsługi podnośników lub żurawi, -uprawnienia SEP Oferujemy prace w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
(40 lat), Atrakcyjne wynagrodzenie, Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres praca@transalle
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POMOC KUCHENNA - ORCHIDEA / Poszukujemy
osób na stanowisko POMOC KUCHENNA *uczciwe, odznaczające się umiejętnościami pracy w zespole *pełne
optymizmu i chęci do pracy Oferujemy: *bardzo atrakcyjne warunki pracy *możliwość zdobycia doświadczenia
w gastronomii *szkolenia *rozwój osobisty *pracę w dynamicznym zespole. Tel: 515 366 742, 18 352 01 49,
e-mail: budziakgastro@vp.pl
Pracownik budowlany / Poszukuje pracowników
do układania kostki brukowej oraz murarzy. Wszystkich
informacji udzielę telefonicznie pod nr 517171904
Poszukujemy pracowników prawnych /
Firma budowlana z Nowego Sącza poszukuje: Spawaczy, Murarzy, Elektryków, Ślusarzy, Murarzy, Zbrojarzy,
Betoniarzy, Ślusarzy, Tynkarzy, Cieśli, Monterów, Regipsiarzy: Praca na terenie całej Polski oraz w krajach
Unii Europejskiej. Zapewniamy: nocleg, dojazd do pracy
oraz ubrania robocze. Kontrakty krótkie i długoterminowe
(umowa zlecenie lub umowa o pracę). Firma legalizuje
dokumenty i pomaga uzyskać certyfikaty na całą UE.
Wynagrodzenie 6-9 tysięcy (zależy od miejsca pracy i
doświadczenia). -rozmowa kwalifikacyjna w Nowym Sączu, Proszę o przesyłanie CV lub krótkiej wiadomości o
sobie (doświadczenie i zawód) z numerem kontaktowym
pod adres joanna@eonplus.eu
„Korona Sądecka dla młodych” / Zapraszamy
do udziału w Projekcie „Korona Sądecka dla młodych”!
Co oferujemy? - Opiekę i wsparcie doradcy oraz pośrednika pracy przez cały czas udziału w Projekcie - SZKOLENIA i bony szkoleniowe - płatne 6-cio miesięczne
STAŻE z gwarancją zatrudnienia - Bony na zasiedlenie Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy Dla kogo? - Osoby
w wieku 15-29 lat, - Osoby bierne zawodowo (niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), - Osoby nie
kształcące się w trybie stacjonarnym ani nie szkolące się.
Tel: 183526577
Praca w sklepie firmowym KOMFORT / Sprzedaż pokryć podłogowych (panele, wykładziny, drzwi, dywany itp.) Zainteresowanych prosimy o składanie podań
w sklepie przy ul. 11 listopada 33a lub wysyłanie zgłoszeń na poniższy adres e-mail t.waliszewski@interia.pl
Zatrudnimy tokarza / Zatrudnimy tokarza Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, dobra
znajomość rysunku technicznego, umiejętność obsługi
maszyn konwencjonalnych, mile widziana umiejętność
obsługi frezarki CNCi konwencjonalnej, umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. Kontakt
693 562 225
stolarz z doświadczeniem / Zatrudnię stolarza
do produkcji mebli. Wymagania: Doświadczenie w obsłudze maszyn stolarskich Umiejętność samodzielnego
wykonywania mebli z litego drewna. Pensja uzależniona
od umiejętności. Umowa o pracę, pełny etat Wynagrodzenie brutto 2300-3000 zł. Tel: 783380650
Zbrojarz / Zatrudnię zbrojarzy. Praca w delegacji.
Zapewniam zakwaterowanie i dowóz. Tel: 660163231

Poszukuję
Zatrudnię
praca na wakacje / Witam. Jestem 18 letnią
dziewczyną która poszukuje pracy na okres wakacji.
uczę się w szkole na profilu fryzjerskim. Jestem osoba
odpowiedzialna, uczciwą, łatwo nawiązuje kontakt z
ludźmi, bez nałogów. posiadam książeczkę sanepidowską. Prace mogę podjąć od czerwca. Interesuje mnie
praca jako: Sprzątaczka Wykładanie towarów Kelnerka
Pomoc kuchenna Opieka nad dzieckiem Pomoc w salonie fryzjerskim Oczywiście rozważe każdą inną propozycje również oferty pracy zza granicą. Oferty proszę
wyslac na mój e-mail. monika.jodlowska19@gmail.com
Szukam jakiejkolwiek pracy w Gorlicach / Dzień dobry. Mam 24 lata szukam pracy na
terenie Gorlic. Podejmę pracę najchętniej na cały etat
ale również na 3/4 etatu lub 1/2. Mam wykształcenie
średnie, odbyłam cztero miesięczny staż na stanowisku
sprzedawcy. Przyjmę każdą pracę. Jestem pracowita
i uczciwa. Chętnie uczę się nowych rzeczy. Mam dużo
chęci do pracy. Każdą ofertę proszę kierować na adres
email karolinaa0987@wp.pl
Szukam pracy jako nauczyciel przedszkola lub pomoc / Szukam pracy jako nauczyciel przedszkola, bądź pomoc przedszkolna.
Posiadam ponad 2 letnie doświadczenie w zawodzie
oraz odpowiednie kwalifikacje.Wcześniej pracowałam w przedszkolu w Krakowie. Bardzo zależy mi
na pracy w Gorlicach bądź w okolicach. Jestem dyspozycyjna od zaraz. Zainteresowanym wyśle CV.
zuzanna.opiela@gmail.com
Szukam pracy / Poszukuje pracy. Bardzo lubie
sprzatac. Jestem osoba odpowiedzialna i pracowita.
Interesuje mnie praca w godzinach od 7 do 15. Prosze
wylacznie o kontakat telefoniczny 511125266

NIERUCHOMOCI
Sprzedam
Zatrudnię
dom murowany / Sprzedam dom murowany o powierzchni 120 m2 dojazd z drogi asfaltowej jest możliwość przyłącza gazu, woda z studni, działka na której
stoi dom ma ponad 8 arów cena 100 000 zł Mam na
sprzedaż także 12 arową działkę z budynkiem gospodarczym o powierzchni 240m2 , Cena za obie działki
z budynkami 155 000 zł Działki znajdują się w Szalowej Blisko do centrum miejscowości gdzie znajdują się
sklepy, szkoła, przedszkole, orlik, kościół, stacja paliw.
Tel: 797793516, e-mail: marcins25@interia.pl
Działka budowlana w malowniczym miejscu / Do sprzedania działka budowlana w cichej
i spokojnej okolicy, w otoczeniu domów jednorodzinnych . Działka ma powierzchnię ok.22
arów . Posiada bezpośredni dostęp do drogi.
Wszystkie media w działce.
Tel: 668971989,
e-mail: przybylskamaria9@gmail.com
działka z ładnym widokiem / Sprzedam
działkę budowlaną o pow. 1953 m2 w Gorlicach przy
ul. Granicznej przy głównej drodze. Możliwość podłączenia kanalizacji, gazu, wodociągu i energii elektrycznej. Ładna okolica, cisza i spokój. Tel: 884071093,
e-mail: mario_8282@wp.pl
Działka budowlana usługowa przy Drodze
Krajowej 28 Gorlice - Nowy Sącz. Dzialka budowlano
- usługowa 25a w Ropie nr 61/1, wjazd bezposrednio
z DK 28 Nowy Sącz - Gorlice, wydane zezwolenie
i przygotowany Projekt Budowlany na przebudowę
zjazdu na szeroki wygodny zjazd przystosowany nawet
pod auta ciężarowe można będzie prowadzić działalność tj skład budowlany, komis, park maszyn, jak i każdą inna np handel, produkcję czy rzemiosło itp. Przebudowa zjazdu przez GDDKiA planowana na rok 2019.
Świetna lokalizaja, południowy nasłoneczniony taras.
Działkę można zagospodarować również tradycyjnie
pod budowę domu, lub do podziału na dwie działki
z drogą dojazdową. Tel: 724243752, e-mail:
lukaszmarenda@gmail.com
Działki budowlane / Sprzedam działki budowlane położone w miejscowości Szalowa, Dojazd z
drogi asfaltowej jest możliwość przyłącza prądu i
gazu woda z studni gdyż jeszcze gmina nie wybudowała wodociągów ani kanalizacji. Dookoła ładne
widoki krajobrazowe Do centrum miejscowości spacerkiem 10 minut, 3 min autem gdzie znajduje się ;
-2 sklepy spożywcze - skład budowlany -stacja paliw
-szkoła, przedszkole, orlik -kościół jedna działka jest
z zabudowaniami a 5 bez budynków. powierzchnie
od 8-do 11 arów. Podana cena za ar działki nie zabudowanej. Tel: 797793516
Sprzedam działkę StróżówKA 65ar / lub
część /Oferuję na sprzedaż działkę położoną
w Stróżówce o powierzchni 65 arów w tym 50 arów
przeznaczone pod rożne formy mieszkalnictwa
usług i rzemiosła. PODANA CENA OBOWIĄZUJE
PRZY ZAKUPIE CAŁOŚCI 156 000pln /2400pln
za 1ar MOŻLIWOŚĆ KUPIENIA CZĘŚCI DZIAŁKI
- WÓWCZAS CENA 2850 PLN za 1ar. Działka
uzbrojona -Gaz, Prąd, Kanalizacja, Wodociąg miejski.
Cena do lekkiej negocjacji. Tel: 698 878 687

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy

Sprzedam działkę budowlaną / o pow. 1953
m2 w Gorlicach przy ul. Granicznej przy głównej drodze. Możliwość podłączenia kanalizacji, gazu, wodociągu i energii elektrycznej. Ładna okolica, cisza i spokój.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Tel: 884071093,
e-mail: mario_8282@wp.pl
Sprzedam domki z działką nad morzem
/ Sprzedam działkę 800m2 wraz z 3 domkami nad
morzem w miejscowości Karwia 200m od morza
w urokliwym miejscu nie obstawionym przez sąsiadów
itp. Ciche, spokojne i bezpieczne miejsce. Idealne dla
wypoczynku rodzin wraz z dziećmi które widać w zasięgu oka dokoła posesji. Działka znajduje się 2 min
spacerkiem od plaży przez nabrzeżny las. Na działce
znajdują się 3 największe dostępne na rynku domki typu Holenderskiego każdy z nich jest 6 osobowy
(8 osobowy jeśli liczyć salon) Domki są o wymiarach
3,7m szerokości i 12m długości. Tel: 512 113 190,
e-mail: zapytania@patkar.eu

Mam do wynajęcia
Zatrudnię
mieszkanie do wynajecia / Wynajmę mieszkanie w Gorlicach ul.Kościuszki o powierzchni
56m2 kwota : 900 zł. Tel: 660 728 386, e-mail:
zawisza777@tlen.pl
Lokal do wynajęcia na działalność handlowo-usługową / Lokal mieści się w Gorlicach,
przy ulicy Kołłątaja 3 Atrakcyjna lokalizacja w centrum
miasta! Dobra cena! tel. 608053233
Hala produkcyjno-handlowa do wynajęcia / Mam do wynajęcia od zaraz dogodną i atrakcyjną
hale produkcyjno-handlowych w Lublińcu przy drodze
głównej. Hala posiada pomieszczenia po 180m2 powierzchni użytkowej. Hala wyposażana jest również
w zaplecza biurowe, socjalne, sanitarne. CENA DO
UZGODNIENIA! DOBRY obiekt pod inwestycję produkcyjną lub pochodną, posiadam również kapitał do
zainwestowania. Mam również inną firmę o profilu
transportowo - spedycyjnym w przypadku obsługi logistycznej. Rozważę każdą poważną ofertę współpracy.
Jestem otwarty na innowacyjne pomysły. Proszę o telefon: 572 702 017

LOKALE BIUROWE
Do wynajęcia pomieszczenie użytkowe doskonałe na biura, usługi, gabinety itp. na ul. Chopina
(TLC). Stan techniczny lokalu umożliwia natychmiastowe uruchomienie w nim działalności.
tel: 601 280 281

MOTORYZACJA
ODZIEŻ MOTOCYKLOWA - AKCESORIA MOTOCYKLOWE.PL - M&M MOTOCYKLE / Oferujemy bogaty wybór odzieży tekstylnej męskiej
i damskiej, skórzanej, do każdego rodzaju jazdy.
Więcej
informacji:
www.akcesoriamotocyklowe.pl,
tel. 881 919 971
Skup samochodów na złom / Wybierz profesjonalną ofertę skupu samochodów
na złom z bezpłatnym dojazdem do klienta.
Dzwoń : tel.1) 733 044 044 tel.2) 730 730 404
tel.3) 731 732 700
sprzedam forda galaxy / poj 2.0 benzyna rok
prod 1996 pierwsza rej w pl 2005 stan auta oceniam na
db Tel. 884381577 lub 537273778
felgi mitsubishi / stalowe od mitsubishi COLT
1997r. szt. 4 cena 25zł. za sztukę. Do oglądnięcia
w Gorlicach lub w Lipinkach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 721743343.
ZACISK przód prawy 1101441 - FORD82-0330
/ Sklep MEGACZESCI.PL Tel: 889688778 Cena za
sztukę Możliwy odbiór osobisty lub założenie na miejscu
części do wszystkich typów pojazdów.
AKUMULATOR BOSCH S4 EFB 65AH, 650A / L- SYSTEM START&STOP 278X175X175 SZT BOSCH
Sklep MEGACZESCI.PL Tel: 889688778
Alkomat cyfrowy promocja / Oferujemy
Państwu w pełni nowoczesny oraz profesjonalny alkomat przydatny każdemu kierowcy. Tel. 5000-729-55,
d.h. PEPS ul. Biecka 10
Sprzedam przyczepkę samochodową UNITRAILER / Przyczepka samochodowa marki UNITRAILER model GARDEN KIPPER 200 z DMC do 750
kg i dostawą w dowolne miejsce w Polsce i Europie.
Tel. 221002047
Regeneracja maglownic / Naprawa układów kierowniczych i pomp wspomagania. Naprawiam przekładnie kierownicze i pompy wspomagania do samochodów
osobowych, dostawczych, terenowych. Tel. 605687260
Regeneracja przekładni kierowniczych /
Naprawiam przekładnie kierownicze i pompy wspomagania do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych. Tel. 605687260
Znajdź nas na

Facebook

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy

Samochód za gotówkę Rzeszów, Dębica /
Samochód za gotówkę Rzeszów, Dębica tel. 883 440
851 . Jeżeli masz niepotrzebny samochód, motocykl,
skuter lub chcesz szybko pozyskać gotówkę za powyższe pojazdy koniecznie zadzwoń do nas.
Samochód
za
gotówkę
Łańcut,
Jarosław
tel. 883 440 851 .
ZBIORNIK PALIWA - BAK - NAPRAWA – REGENERACJA – USZCZELNIANIE – CZYSZCZENIE / Specjalizujemy się w naprawach metalowych zbiorników
paliwa. Tel. 604978356
Sprzedam sam. SEAT CORDOBA 1.9 tdi 110km
wersja sport / rok produkcji 2002 bezwypadkowy,
silnik na zwykłej pompie pracuje idealnie, pali na dotyk
na zimnym jak i na ciepłym silniku,zużycie paliwa 5-5,5 l
na 100 km, po wymianie rozrządu z pompą wody, po wymianie oleju, ubezpieczenie do marca, przegląd kwietnia
2019. Tel. 721743343

MODA I URODA
Złoty pierścionek z kamieniem Asscher /
Pierścionek wykonany z 14ct złota z dużym centralnie
umieszczonym kamieniem asscher, \ Pracownia Złotnicza Gąsior ul Wąska 13/2, Gorlice, Tel. 796482829
Calvin Klein euphoria MEN 100 ml / Woda
toaletowa Calvin Klein euphoria MEN 100 ml. tel.
663506028, e-mail: szumska.maria@gmail.com
Toni Gard 75 ml. Męska / Męska woda
toaletowa Toni Gard 75 ml. tel. 663506028,
e-mail:szumska.maria@gmail.com
Jean Paul Gaultier Ultra Male 125 ml /
Woda toaletowa Jean Paul Gaultier Ultra Male 125 ml.
Tel. 663506028, e-mail: szumska.maria@gmail.com
Hugo Boss damska 75 ml / Mam do sprzedania wodę toaletową Hugo Boss damską 75 ml.
Tel. 663506028, e-mail: szumska.maria@gmail.com
Calvin Klein enternity Air. 100 ml /
Mam do sprzedania męską wodę toaletową Calvin Klein enternity Air. 100 ml. Tel. 663506028,
e-mail: szumska.maria@gmail.com
Spicebomb Victor&Rolf fresh 90 ml. /
Mam do sprzedania męską wodę toaletową Spicebomb Victor&Rolf fresh 90 ml., Tel. 663506028,
e-mail: szumska.maria@gmail.com
Perfumy online Łódź / Jesteśmy firmą
mającą
w
ofercie
perfumy
markowe uznanych producentów z całego globu.
Tel. 884 150 650, e-mail: k0ffe@interia.pl
Sprzedam suknię ślubną / Sprzedam zwiewną i elegancką suknię ślubną Scarlett szytą na miarę
w salonie Impresja w Rzeszowie z kolekcji 2017. Rozmiar sukni 34/36 na wzrost ok. 160cm + 5cm obcas.
Suknia w kolorze ecru. Góra obszyta z wierzchu białą
koronką. Suknia posiada bardzo cienki kremowy pasek.
Z tyłu zapinana na zamek obszyty ozdobnymi guziczkami. Suknia użyta tylko raz we wrześniu 2017 roku na
ślubie i podczas pleneru. Suknia jest w idealnym stanie
i została po weselu wyprana chemicznie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny 51391190,
e-mail: kataft123@gmail.com
Złoty pierścionek w kształcie markizy z naturalnym rubinem rodowana
główka SJ-PK-R-RN-0006 / Subtelny pierścionek
w kształcie markizy z centralnie osadzonym rubinem.
Tel. 796482829, e-mail: kontakt@pracowniazlotniczagasior.pl
Złota zawieszka orzeł / Przepiękna zawieszka
wykonana z 14 ct złota, orzeł wzorowany jest na tym,
który znajduje się na herbie Polski. Całość wykończona w z troską o najmniejsze detale. Tel. 796 482 829,
kontakt@pracowniazlotniczagasior.pl
Znajdź nas na

Facebooku

e-mail: reklama@gorliczanin.pl

tel. 784 515 737

OGŁOSZENIA

KUPONY

Buty marki Zara, buty marki Ryłko / Do
sprzedam czółenka od firmy Zara,kolekcja 2018,
modny w sezonie letnim print egzotyczny. materiał
wierzchni - satyna Rozmiar 35. Cena 100 zł Do sprzedania buty matki Ryłko, klasyczne,skórzane czółenka,
Rozmiar 35, Wysokość obcasa 10 cm, Cena 200 zł.
Tel. 608053233, e-mail: grokat@tlen.pl

SUKNIA ŚLUBNA
Mam do sprzedania suknię ślubną roz. 36-38.
Kolor: śmietankowy. Wiązana z tyłu. Długi
welon gratis. Cena: 500. Nr. tel.: 663506028

EDUKACJA
Prace magisterskie, licencjackie, zaliczeniowe / Pomogę w napisaniu wzoru pracy
magisterskiej, licencjackiej, zaliczeniowej, referatu.
Jeśli szukasz profesjonalisty, który zrobi wszystko jak należy napisz do mnie. Posiadam szeroką
wiedzę wzbogaconą o wieloletnie doświadczenie, którą nieustannie zgłębiam. Tel. 503 392 000,
e-mail: centrum.pomocy.studenckiej@wp.pl

DLA DOMU
sadzonki borówki amerykańskiej / Sprzedam sadzonki borówki amerykańskiej wysokości 50- 80
cm kopane z gruntu czteroletnie letnie Blucrop w cenie
10 do 12 zł. już owocują , trzy letnie blucrop i bonus wysokości 40- 50 cm w cenie 6 do 8zł. Odbiór w Lipinkach.
Więcej informacji udzielę telefonicznie 721743343.
Posiadam również sadzonki drzew i krzewów iglastych.
Tel. 721743343
tuja złotokończysta / Sprzedam sadzonki tui
złotokończystej kopane z gruntu o wysokości 50 do 80
cm mierzone bez bryły korzeniowej, w cenie 4 do 6 zł.
Sadzonki do odbioru w Lipinkach po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym : 721743343. Posiadam również tuje szmaragd i brabant. Tel. 721743343
Mauzer mauser zbiornik pojemnik IBC
beczka 1000 l / po jednokrotnym użyciu. Więcej informacji telefonicznie 70zł kratka (stelaż kosz)
z drewnianą paletą bez zbiornika 80zł pojemnik (wkład)
z zaworem i nakrętką bez palety 149zł zbiornik na
drewnianej palecie 170zł zbiornik na metalowej lub
plastikowej palecie od 200 zł zbiornik zupełnie czysty
na drewnianej, metalowej lub plastikowej palecie ceny
do negocjacji Możliwy transport 40 zł /100 km liczone
w dwie strony Odbiór osobisty w Woli Cieklińskiej,
15 km od Jasła, 18 km od Gorlic Tel. 887070862,
887070864
Dekoder Stb
Mam do sprzedania dekoder Stb do odbioru
Cyfrowej Telewizji Naziemnej. Stan bardzo dobry.
Tel. 663506028, e-mail: szumska.maria@gmail.com

INNE
KUPIE stare ordery, medale,odznaki, odznaczenia / Kupię stare odznaki, odznaczenia,
medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane
z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o tematyce wojskowej, inne pamiątki i starocie związane z wojskowością i służbami mundurowymi. telefon: 518 507 460
e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl

Więcej ogłoszeń w serwisie internetowym:

gorliczanin .pl
gorlicki serwis ogłoszeniowy
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ROZRYWKA

e-mail: reklama@gorliczanin.pl

gorliczanin .pl

tel. 784 515 737

gorlicki serwis ogłoszeniowy

LUTY 2019

HOROSKOP miłosny
BARAN (21.03 – 20.04) Żywioł Ogień

Jest wulkanem energii. Uwielbia zmiany
i silne emocje. Uważa, że miłość jest
albo jej nie ma. Gorąca krew i silny
temperament prowadzą do niewierności.
Jak to baranek, czasem lubi pobrykać.
Nie próbuj z nim pogrywać i coś udawać,
wyczuje to. Bywa zazdrosny i trzeba zawsze jasno określić mu
swoje oczekiwania, inaczej sam się nie domyśli. Lubi konkret
i pragnie wspólnie z wybranką(kiem) budować swoje szczęście.
Najlepsze połączenie:
z Lwem - wspólna namiętność i fascynacja,
z Bliźniętami - uwielbienie tych samych gier miłosnych,
z Rakiem - wyczuje co ci w duszy gra,
z Wagą - uspokoi skołatane nerwy,
ze Skorpionem - sex pełen żaru.

BYK (21.04 – 20.05) Żywioł Ziemia

Jest cierpliwy i pewny siebie. Może ci się
wydawać na początku znajomości z nim,
że wcale nie jest tobą zainteresowany.
To ktoś, kto potrzebuje poczuć grunt pod
nogami. Gdy cię pokocha, to już na pewno
prawdziwie. Jest romantyczny, lubi kolacje
przy świecach. Potraﬁ być czuły i oddany i tego samego oczekuje
od bliskiej osoby. Przedstawiciele tego znaku są monogamiczni
i jeśli zwiążesz się z Bykiem, powinieneś wiedzieć, że pragnie
poczucia bezpieczeństwa. Czasami jest zaborczy i traktuje
partnera jak swoją własność.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - te same potrzeby,
z Wagą - oboje lubicie piękne przedmioty i wysoki standard życia,
ze Skorpionem - niesamowite przyciąganie erotyczne,
z Panną - wspólne dążenie do stabilizacji,
z Koziorożcem - solidne budowanie więzów.

BLIŹNIĘTA (21.05 – 21.06) Żywioł Powietrze

Jest w Bliźniętach pewna dualność, w której
gubi się on sam, że potraﬁ tak często
zmieniać zdanie i partnerów. Wciąż gna
go do przodu. W sztuce uwodzenia
i ﬂircie potraﬁ być mistrzem. Często miewa
podwójne życie. Błyskotliwy, pełen wdzięku
o długo młodym wyglądzie, czarujący,
dowcipny i inteligentny. Przyciąga wianuszek adoratorów.
Stateczny domator, to nie przedstawiciel tego znaku. Szybkich
zobowiązań nie spodziewaj się zbytnio po nim. Chcesz Bliźniaka
zaintrygować i zatrzymać, to prowadź z nim interesujące rozmowy
o wszystkim. On często ma wiedzę na wszelkie tematy, ale dość
powierzchowną. Tajemnica i nieuchwytność z twojej strony
zaciekawią go, aby poznać cię bardziej.
Najlepsze połączenie:
z Baranem - wybuchy namiętności,
z Lwem - podobne temperamenty,
z Wagą - połączy was poczucie humoru i przyjaźń,
ze Strzelcem - decyzja o wspólnym życiu b. prawdopodobna,
z Wodnikiem - rozumiecie się i dogadujecie.

RAK (22.06 – 22.07) Żywioł Woda

Potraﬁ długo przełamywać swoją nieśmiałość i pierwsze lody,
ale jak uczyni to, potraﬁ być gorącym płomykiem, wrażliwym,
delikatnym partnerem w związku. Jeżeli pragniesz być z Rakiem
to pozwól poznawać się wam powoli.
Albowiem robi dwa kroki do przodu
jeden do tyłu. Potraﬁ być skryty, ale
jak kocha to głęboko i wiernie. Szuka
partnera, który go zrozumie i nie
„rzuci słów na wiatr”. Jest bardzo stały
w uczuciach i kiedy uwijecie gniazdko,
to będzie wracał do niego stale, bo rodzina jest dla niego
najważniejsza. Zawsze dąży do atmosfery zrozumienia
i wspólnego ciepła. Niekiedy pełen obaw przed podejmowaniem
decyzji, ale posiada cechy, które są w cenie, nie pociągają go
ﬂirty ani przygody.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - da poczucie stabilności i bezpieczeństwa,
z Lwem - oboje się podziwiacie,
z Panną - miłość może spaść na was jak „grom z jasnego nieba”,
ze Skorpionem - potraﬁcie się uzupełniać,
z Rybami - wrażliwe, nadajecie na tych samych falach.
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LEW (23.07 – 23.08) Żywioł Ogień

Ma klasę, widać go w tłumie. Bywa duszą
towarzystwa, podziwiany za dowcip i czar.
W jego otoczeniu widać wielu wielbicieli.
Dąży do tego, by go podziwiano i kochano.
Posiada silną osobowość. Lubi zdobywać,
a gdy to zrobi, lubi rozpieszczać
swoją zdobycz. Kocha całym sobą
i bardzo namiętnie. W łóżku też jest królem. Uwielbia pieszczoty
i nie szczędzi ich swojemu partnerowi. Często się zapomina
i pragnie zawładnąć twoją duszą i ciałem.
Najlepsze połączenie:
z Baranem - oboje dynamiczni o podobnym temperamencie,
z Wagą - będzie cię wielbił, możliwa wielka miłość,
ze Strzelcem - świetny tandem,
z Bliźniętami - oboje się rozumiecie, potraﬁcie rozmawiać i słuchać,
z Wodnikiem - obopólna fascynacja.

PANNA (24.08 – 23.09) Żywioł Ziemia

Pod skorupą obojętności i chłodu skrywa
gorące serce. Szuka miłości prawdziwej,
jedynej. Unika przygód. Nie jest łatwa
w zdobyciu. Nim się na kogoś zdecyduje
to poddaje go tylko sobie znanym
próbom. Jako nieliczna z całego zodiaku
potraﬁ zbudować trwały, silny związek. Nie lubi gierek. Ceni
konkret i stabilność. Oczekuje tego, co sama daje. W życiu szuka
akceptacji, aby czuć się pewnym. Jest romantyczna, a z drugiej
strony lubi to co jest przewidywalne. Kto pozna dogłębnie
Pannę, ten nigdy nie będzie tego żałował, bo jak nikt inny Panna
zbuduje z partnerem przyszłość na trwałym fundamencie. Kocha
żarliwie i zawsze można na nią liczyć.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - doskonały układ, bo oboje dadzą sobie poczucie
stabilności,
z Rakiem - nauczy Pannę marzyć, a Panna będzie najlepszym
powiernikiem i przyjacielem,
ze Skorpionem - umiecie zadbać o siebie,
z Rybami - odkryjecie z ciekawością swoje światy.

WAGA (24.09 – 23.10) Żywioł Powietrze

Jest wzrokowcem i we wszystkim poszukuje
piękna. Jeśli ktoś chce skraść serce Wagi,
powinien dbać o swój wygląd. Powinien
być gustowny absolutnie nie krzykliwy
i wyzywający. Odpowiednio dobrana
biżuteria. Waga szuka elegancji, szyku
w każdym calu. Wysoko ceni sobie kulturę, oryginalność,
wyraﬁnowanie. Bowiem to artysta z wysublimowanym smakiem.
Uwielbia czułe słówka, czarująca, bardzo uwodzicielska. Jest
towarzyska i chętnie lgną do niej ludzie. Z łatwością przychodzą
jej kompromisy. Małżeństwo z Wagą to krok na całe życie. Szuka
bliskości z partnerem. Przeważnie ma szalone powodzenie.
Najlepsze połączenie:
z Baranem - umiecie i chcecie się zaskakiwać,
z Rakiem - ogromna namiętność,
z Lwem - oboje chcecie sobie pomagać,
z Wodnikiem - razem możecie wszystko,
ze Strzelcem - te same potrzeby, porozumienie bez słów.

SKORPION (24.10 – 22.11) Żywioł Woda

Miłość Skorpiona jest namiętna i zaborcza.
Stara się nie ujawniać emocji. Z jednej
strony fascynuje z drugiej odpycha.
Dość podejrzliwy i mało tolerancyjny,
dlatego zazdrosny, choć wprost może
tego nie okazywać. Jeżeli zdecydujesz się
na Skorpiona, to musisz równie silnie jak on odczuwać wszystkie
emocje. Doskonały strateg, cierpliwy by zdobyć upatrzonego
wybranka. Uwielbia zdobywać i prowadzić wszelkie gry słowne,
zresztą czuje się w tym jak „ryba w wodzie”. Związki z nim są
bardzo interesujące, bo każde spotkanie jest niebanalne.
Zmysłowość, erotyka jest dla niego bardzo ważna. Zazwyczaj
szuka trwałych więzów. Potraﬁ manipulować i być bezwzględny,
a jego wyobraźnia nie zna granic. Łatwa zdobycz dla skorpiona,
to zdobycz, która może mu się szybko znudzić.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - oboje się dowartościujecie,
z Panną - potraﬁcie stworzyć trwały układ,
z Rybami - rozumiecie się bez słów.

STRZELEC (23.11 – 21.12) Żywioł Ogień

Poszukuje
partnera
o
szerokich
horyzontach, energicznego. Kontroluje
bieg wypadków. Lubi romansować
i nieobce mu są przygody. W sypialni
nie znosi rutyny i lubi wszelkie nowinki
i eksperymenty. Bierze z życia wszystko
co najlepsze. Jest czarujący i zdobywa z łatwością serce drugiej
osoby. U innych podoba mu się niezależność. Ceni sobie wolność
i przyjaźń. Dobrze, jeśli dla Strzelca będziesz pewną tajemnicą.
Przedstawiciele tego znaku potraﬁą się szybko zaangażować
i równie szybko zmienić obiekt westchnień. Dużą radość czerpie
z sexu.
Najlepsze połączenie:
z Baranem - mają wspólne cele i te same priorytety,
z Bliźniętami - ślub jak najbardziej,
z Lwem - silne iskrzenie,
z Wodnikiem - połączy was erotyka i wspólne zapatrywania.

KOZIOROŻEC (22.12 – 20.01) Żywioł Ziemia

Koziorożec kostyczny i chłodny? Nic
bardziej mylnego! Jak kocha to gorąco,
a uczucia traktuje niezmiernie poważnie.
Ma wielkie plany i dąży do nich wytrwale.
W otoczeniu innych bywa nieśmiały,
ale jest uczciwy, wierny, lojalny. Swoją
namiętność ukaże osobie, której zaufa. Przy Koziorożcu masz
szansę czuć się wyjątkowy. Zanim się zaangażuje na dobre
stąpa ostrożnie i wszystko analizuje, co absolutnie nie bierze się
z wyrachowania, ale jedynie z braku pewności. Nie umie dzielić
się z partnerem. Buduje związki na trwałych podstawach. Jest
wrażliwy i uczuciowy. Można mu ufać, nie mówi czegoś, czego nie
ma. Dość niezależny, ale szuka ciepłego schronienia. Gdy czuje
bezpieczeństwo i akceptację odda całego siebie.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - udane pożycie,
z Rakiem - nie możecie przejść koło siebie obojętnie,
z Panną - obojgu zależy na stabilności,
ze Skorpionem - połączy was rozrywka kulturalna i towarzyska.

WODNIK (21.01 – 19.02) Żywioł Powietrze

Poczucie wolności i niezależności jest
u niego bardzo silne, nawet gdy jest
zakochany „na zabój”. Potraﬁ być
zagadką dla innych, często idzie „pod
prąd”.
Potrzebuje
wyrozumiałego
partnera, bo trzyma głowę w chmurach
i ma swoje wizje ulepszenia świata i wydaje się nieobecny. U innych
ceni inteligencję i dowcip. Staraj się go zaciekawić rozmową. To
indywidualista i niekiedy ciężko za nim nadążyć. W miłości lojalny
i raczej wierny. Jednak nie jest łatwo go usidlić. Nie cierpi fałszu
i udawania. Stara się być sobą. Nade wszystko ceni sobie
przyjaźń. Aby zdobyć Wodnika staraj się mu pokazać co masz
w głowie.
Najlepsze połączenie:
z Baranem - ﬂirt, który zakończy się poważnym związkiem,
z Bliźniętami - nuda nie grozi, pełno emocji,
ze Strzelcem - sprzyja wam szczęście, jesteście sobie bliscy.

RYBY (20.02 – 20.03) Żywioł Woda

Pełne niewiary w siebie i sprzeczności.
Skłonne
do
wszelkich
poświeceń
w imię miłości. Ryby są pełne empatii
i wyrozumiałości. W miłości potraﬁ się
podporządkować. Szuka stałego związku
i dużego wsparcia, a także dowodów
miłości i zapewnienia o tym. W układach
partnerskich szuka magii i wiary, że uczucia potraﬁą wszystko
zmienić. Szuka bliskości, bo nie potraﬁ być samotny. Wokół
siebie roztacza czar i urok i niekiedy kocha zbyt mocno, nawet
gdy partner nie jest tego uczucia wart. Kieruje się tylko sobie
wiadomymi porywami.
Najlepsze połączenie:
z Bykiem - doskonałe uzupełnienie,
z Bliźniętami - mimo przeciwności potraﬁą się dogadać,
z Rakiem - połączy ich wrażliwość i empatia,
z Panną - poczucie bezpieczeństwa, spokojna przystań,
ze Skorpionem - iskrząco, ciekawie,
z Koziorożcem - choć rożne osobowości dadzą sobie to,
czego oczekują od życia i drugiej osoby.

Znajdź nas na

Facebook

gorliczanin .pl

e-mail: reklama@gorliczanin.pl

gorlicki serwis ogłoszeniowy

tel. 784 515 737
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WRÓZBY

WALENTYNKOWE

Ptaki
Czekasz na tego jedynego, ale nie masz nikogo
konkretnego na oku?
W dniu św. Walentego możesz dowiedzieć się,
jaki będzie twój przyszły towarzysz życia. Gdy
obudzisz się rankiem 14 lutego, wyjrzyj przez okno.
Ptak, którego pierwszego zobaczysz, zdradzi ci,
jakie cechy będzie mieć twój wybranek.

Laleczki

Z włóczki skręć dwie laleczki albo po prostu
małe kulki. Jedna z nich ma symbolizować ciebie,
a druga twojego ukochanego. Musi to być
WRÓBEL – będzie osobą wesołą i towarzyską,
konkretna osoba, a nie hipotetyczny „książę
Wróżba z kwiatem
choć ubogą.
z bajki”. Połóż je obok siebie w odległości około
WRONA – to ktoś dużo starszy, mądry i poważny. Kup cebulkę kwiatu (tulipana lub hiacynta), 5 cm i dmuchnij z całej siły.
GOŁĄB – delikatny, wrażliwy, prawdziwy romantyk. napisz na niej imię swojego ukochanego
SZCZYGIEŁ – traﬁ ci się bardzo bogaty mąż.
i zasadź ją w dniu św. Walentego w czerwonej Jeśli laleczki upadną na siebie lub potoczą
RUDZIK – będzie zapalonym podróżnikiem.
lub różowej doniczce. Podlewaj ją codziennie się w tę samą stronę, wróży to związek
RZADKI, BARWNY PTAK – ktoś z daleka, może o wschodzie słońca, mówiąc przy tym: „Jak z wybranym mężczyzną. Jeśli natomiast potoczą
obcokrajowiec.
słońce wschodzi, jak rośnie ten kwiat – tak budzi się w przeciwnych kierunkach lub równolegle do
się nasza miłość”. Jeśli kwiat urośnie i rozkwitnie, siebie, to nie jesteście sobie pisani. Na szczęście
A jeśli usłyszysz tylko pohukiwanie SOWY lub stukot to dobra wróżba – spodziewaj się, że wkrótce wróżbę tę można powtarzać wiele razy – za każdym
DZIĘCIOŁA – pisane jest ci życie w pojedynkę...
razem z nową laleczką oznaczającą inną osobę.
twój ukochany wyzna ci miłość.
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