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Ogłoszenia... 

Sprzedam

Profesjonalne garaŜe metalowe
Mińsk Maz., tel. 25 759 14 00; 502 502 074 

www.kelmetgaraze.pl

(1)

Zbiorniki betonowe, szamba, separatory, 
kompleksowo z atestem, tel. 504 271 608   (2)

PRODUCENT SPRZEDA  
deski tarasowe ryflowane,  

elewacyjne, itp.,  
tel. 502 396 164, 25 752 33 20 

 (86)

Sprzedam działkę budowlaną, Budy Barcząckie, 
tel. 604 269 598  (271)

Sprzedam lokal uŜytkowy 40,92 m2, parter, 
Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A/28,  
cena 160 tys., tel. 609 047 685   (273)

Sprzedam drewno opałowe od 120 zł,  
tel. 519 642 304  (275)

Sprzedam drewno opałowe, sezonowane, mie-
szane, sosna, brzoza, tel. 695 088 179  (277)ne,ne, , b, b za,za, (277(277))

Kupię

Skup aut, całe i uszkodzone (motory),  
tel. 516 822 955  (8)

Kupię stare płyty gramofonowe, tel. 572 565 188 (9)KupKupię ię stastare re płypłyty ty gragramofmofonoonowe,we, te tel. l. 572572 56 565 15 188 88 (9)(9)

Usługi

fotografia
wszystkie uroczystości

www.fotopia.pl

• fotoreportaŜe
• sesje plenerowe

tel. 607 221 522

Docieplanie budynków, tel.  502 053 214  
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE (4)

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura,  
terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43, 
600 219 696   (12)

MALBRUK. Układanie kostki brukowej  
z materiałem lub bez, wycinka drzew,  
tel. 503 008 987  (19)

Posadzki  
agregatem spalinowym 

tel. 697 726 021  (9)

Instalacje elektryczne, pomiary, uprawnienia, 
tel. 517 547 421  (20)

KANCELARIA FINANSOWA

BIURO RACHUNKOWE 
KRYSTYNA CHOJNOWSKA
TEL. 602 840 093 (10)

Krycie dachów, więźby dachowe, podbitki, 
ocieplenia poddaszy, tel. 602 502 355 (29)

Hydraulik, tel. 697 055 884  (31)

Wykończanie wnętrz, remonty, tel. 793 009 835 (170)

ZDJĘCIA DO DOWODU  
Z DOJAZDEM DO KLIENTA, tel. 607 221 522 

Instalacje elektryczne, tel. 607 604 680  (185)

Gazownik, pełen zakres usług, tel. 579 320 690  (196)

Glazurnik, pełen zakres usług, tel. 790 675 094  (197)

Remonty, tel. 668 353 388  (199)

DJ-wodzirej, prowadzenie wesel, 
tel. 501 127 942 

Przewóz osób, 21+1, tel. 602 391 321  (200)

Meble na wymiar, tel. 782 050 923  (202) 

Wykończenia wnętrz, tel. 782 050 923  (203) 

Wykończenia wnętrz i poddaszy,  
tel. 607 662 128  (204)

Hydraulika, glazura, terakota, tel. 608 664 811   
 (205)

Przeprowadzki
 usługi, transport
tel. 516 822 955                (206)

Remonty, wykończenia, wieloletnia praktyka  
w zawodzie, tel. 573 354 435   (207)w zw zawoawodzidzie, e, teltel. 5. 573 73 354354 43 435 5 (207(207))

Praca
Opiekunki. Niemcy. Legalnie, tel. 725 248 935  (206)

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 600 310 298  (386)

Przyjmę pracownika do wykańczania wnętrz,  
tel. 511 116 595     (392)

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 791 139 987  (395)

Zatrudnię osobę do kwiaciarni w Siennicy  
z doświadczeniem, tel. 500 204 369  (396)

Zatrudnię stolarza przy produkcji mebli lub pomoc-
nika. Praca stała na umowę, tel. 502 527 519 (399)

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawca,  
tel. 516 822 955   (404)

W związku z dynamicznym rozwojem firmy 
poszukuje dyspozycyjnego kandydata  

do pracy na stacji paliwowej w Poświętnem, 
więcej informacji pod tel. 510 381 907 (401) 

Studio Urody ODNOWA w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Kazikowskiego 5/1, poszukuje stylistki paznokci, 
oferty pod nr tel. 506 106 668 lub osobiście 
e-mail: odnowastudiourody@gmail.com      (403) 

Zatrudnię kierowcę z kat.  C+E w transporcie 
krajowym. Atrakcyjne warunki pracy, 
tel. 607 628 600     (405) 

Miejsce na Twoją reklamę 
w tygodniku Co słychać? 

zapraszamy do współpracy!

 Dowiedz się więcej
 k.grajda@co-slychac.pl

tel. 606-287-560

Biuro ogłoszeń i reklamy „Cs”

Mińsk Maz, ul. Konstytucji 3 Maja 2/108

tel.: 25 758 89 13, 509 604 120
e-mail: biuro@co-slychac.pl

Zamówienia przyjmujemy w redakcji,
telefonicznie lub mailem 

Jakość w najlepszej cenie!

Mam do wynajęcia
Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia–minsk.com       (1)

Osuszacze powietrza, nagrzewnice i zagęszczarkę 
300 kg, tel. 606 445 143    (2)

Lokal biurowy, 60 m2, I piętro, ul. Warszawska/
Świętokrzyska, tel. 789 461 255  (156)

Mieszkanie 52 m2, w centrum, tel. 505 998 116 (158)

Podnajmę gabinet kosmetyczny stylistce rzęs w cen-
trum Mińska Mazowieckiego, tel. 570 750 203   (163)

Wynajmę lokal 
składający się z czterech gabinetów lekar-

skich, w tym jeden duŜy z przeznaczeniem na 
dwa fotele stomatologiczne. Lokal posiada 

pomieszczenia pomocnicze, socjalne i recep-
cję znajdujące się na pierwszym piętrze  

przy stacji benzynowej  
w Mińsku Mazowieckim na ulicy Przemysłowej 1. 

Telefon: 602 611 100   (164)

Wynajmę lokal, Nowe Osiny, pod działalność,  
tel. 505 488 414  (165)

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy około 32 m2, 
Mińsk Mazowiecki, tel. 512 483 097  (141)MińMińsk sk MazMazowiowieckecki, i, teltel. 5. 512 12 483483 09 097 7 (141(141))

RóŜne

JEDZ I PIJ NA ZDROWIE!
JABŁKA I SOKI OWOCOWE 
sprzedaŜ bezpośrednia. Stara Niedziałka,  
ul. Jabłoniowa 8, koło Mińska Mazowieckiego, 
ZAPRASZAMY     (26) 

Pracownik fizyczny Kałuszyn

Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych Stojadła

Pracownik przygotowania prod.wyrobów kosmetycznych Stojadła

Pomocnik magazyniera Stojadła

Szwaczka Sulejówek

Pracownik fizyczny Mińsk Mazowiecki

Operator koparki klasa I Mińsk Mazowiecki

Kierowca samochodu cięŜarowego Mińsk Mazowiecki

Operator koparko-ładowarki klasa III Mińsk Mazowiecki

Kierowca samochodu cięŜarowego Nowy Konik

Mechanik pojazdów samochodowych Kobierne

Główny księgowy Sulejówek

Kierowca  Kałuszyn

Księgowa ds. rozliczeń/Kasjer Mrozy

Dozorca/ochroniarz Warszawa

Pracownik magazynu Mińsk Mazowiecki

Mechanik samochodowy ze znajomością komp. Mińsk Mazowiecki

Wulkanizator Stojadła

Pomocnik lakiernika Choszczówka Stojecka

Pomoc kuchenna Sulejówek

Nazwa  stanowiska               Miejscowość

OFERTY PRACY PUP

Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl
lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406.
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OBWIESZCZENIE
o PONOWNYM wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego  Etap „A3”  – tereny położone w miejscowościach: 

Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Mikanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) w brzmieniu przed 
wejściem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 
z dnia 29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku oraz nr XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o PONOWNYM 

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego 

Etap „A3”  – tereny położone w miejscowościach: Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Mikanów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 31 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzędu. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 
jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk 
Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, pokój nr 110 (I piętro, sala konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 r. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-kowanym przy pomocy ważnego 
kwali-kowanego certy-katu.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), wyżej wymieniony 
projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do art. 54 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12 marca 2019 r. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na adres: 05 - 300 
Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub ustnie do protokołu pok. 110 (I piętro, sala konferencyjna) podczas dyskusji publicznej, albo w za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwali-kowanym podpisem elektronicznym. 
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

RIiOŚ.6720.1.2019

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stanisławów 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stanisławów uchwały Nr XXXIV/284/2018 z dnia 22 marca 2018 r.  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów.

Granice opracowania obejmują obszar administracyjny gminy Stanisławów. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stanisławów. Wnioski należy składać na piśmie  w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05- 304 Stanisławów, w terminie  

do dnia 14.02.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 

dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania 

na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 14.02.2019 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie 

Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05- 304 Stanisławów, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres urzad.gminy@stanislawow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stanisławów.

 Wójt Gminy Stanisławów

Kinga Sosińska
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TAŃSZE OC?
Niemożliwe?

Sprawdź naszą ofertę!!!

Mińsk Mazowiecki
 pl. Kilińskiego 7, tel. 25 758 28 32
www.ubezpieczenia-minsk.pl

Autoryzowany Serwis pojazdów 

i pojazdów specjalistycznych marki

 w związku z rozbudową poszukuje pracowników na stanowiska: 

Wymagania:

- Chęć do pracy
- Dyspozycyjność
- Wiedza i doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Co oferujemy:

- Pracę w stabilnej, dobrze zorganizowanej -rmie będącej na rynku od 1947 r.
- Pracę w młodym bardzo dobrze zgranym zespole
- Atrakcyjny system wynagrodzeń i bene-tów
- Możliwość dokształcania poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przysyłać mailem na adres: rekrutacja@timexsa.pl

Lakiernik / pomocnik lakiernika

AUTO-SALON 1/2019

ZAMÓW

U LISTONOSZA

TYGODNIK

A NIE OMINIESZ śADNEGO NUMERU!


