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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)

Kopalnia Kałuszyn, Ŝwir, piach, czarna ziemia, 
kamień z transportem, roboty ziemne,  
tel. 501 597 567, 502 238 950  (172)

Sprzedam lokal po gabinecie dentystycz-
nym o pow. 40,92 m2, na parterze w Mińsku 
Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A/28,  
tel. 609 047 685     (237)

SKARBEK najlepszy EKO groszek w Polsce,  
tel. 602 743 171 (242)

Działka rolno-budowlana z ogrodem, 10 960 m2,  
Budy Janowskie, ul. Jaśminowa, tel. 604 256 548 (247)

Działka budowlana 1348 m2, Stara Niedziałka, 
ul. Mazowiecka, tel. 505 818 466    (248)

Działka budowlana Tyborów, 6 km od Mińska 
Mazowieckiego, tel. 519 625 700  (249)

Sprzedam kawalerkę, tel. 518 136 864  (240)

Sprzedam działkę rekreacyjną, Legacz, 10 km 
od Mińska Mazowieckiego, tel. 513 788 001  (250)

Sprzedam działkę budowlaną, Targówka/
Mińsk Mazowiecki, tel. 513 788 001  (251)

Działka budowlana nr 586, około 1300 m2, 
Jędrzejów Nowy/Jakubów, okolice szkoły, cena 
do uzgodnienia, tel. 781 404 702, 509 818 870 (252)

Jabłka 1 zł/kg. SprzedaŜ detaliczna, RóŜne odmia-
ny, producent zaprasza, Stara Niedziałka,  
ul. Jabłoniowa 8   (253)

Sprzedam dom, 200 m2, Wielgolas 
Duchnowski, tel. 603 080 194  (254)

Sprzedam drewno opałowe suche od 100 zł,  
tel. 519 642 304  (245)

Kupię

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

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)

TYNKI AGREGATEM, TEL. 695 995 330  (11)

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

KANCELARIA FINANSOWA

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

Parkiety: układanie, cyklinowanie, renowacja,  
tel. 512 644 523, parkietymarkowicz.pl  (26)

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

Hydraulik, tel. 697 055 884  (31)

TYNKI AGREGATEM, tel. 660 717 282  (34)

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

Przeprowadzki i transport
 tel. 516 822 955  (176)

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

Instalacje elektryczne, tel. 607 604 680  (185)

GEODETA, tel. 791 393 385    (188)

Praca

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

Szukam tynkarzy z doświadczeniem,  
tel. 509 622 958 (270)

Zatrudnię do prac remontowych, umowa o pracę,  
tel. 663 489 509  (347)

Firma „ROSZ” w Sulejówku zatrudni Panie do szycia 
toreb, kosmetyczek, plecaków. Praca w zakładzie na 
umowę o pracę, tel. 601 365 520    (358)

Zatrudnię na stanowisko: 
pracownik magazynu, mechanik,

kierownik serwisu, 
 tel. 25 758 82 81               (364)

Zatrudnię pracownika ze znajomością 
j. francuskiego, j. angielskiego, tel. 693 329 339  (367)

Zatrudnię tynkarza i pomocnika do tynków  
ręcznych, tel. 660 977 233  (368)

Zatrudnię kierowcę w transporcie krajowym i mię-
dzynarodowym. Stałe trasy, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 607 628 600    (369)

Firma zatrudni montera z umiejętnością 
spawania (TIG) rurociągów nierdzewnych 

stanowiących wyposaŜenie przepompowni.  
Praca Mienia k. Mińska Mazowiecki + delegacje,  

kontakt: 501 050 303                 (370)

Zatrudnię pomocnika brukarza, tel. 504 597 061 (371)

Poszukuję opiekunki do słabo chodzącej, starszej pani, na 

trzy doby w tygodniu, tel. 516 651 266  (372)

Zatrudnię murarzy, tynkarzy, malarzy, do wykończania 

wnętrz, tel. 799 862 658  (373)

Dyrektor MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego  

w Podcierniu zatrudni nauczycieli: 

języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz matematyki. 

Wymagane studia kierunkowe, kurs pedagogiczny  

oraz studia podyplomowe z resocjalizacji zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

(Dz. U. z 2017r. poz. 1575). Mile widziane uprawnienia do 

innych przedmiotów. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: 

sekretariat@mowpodciernie.pl, tel. 25 758 55 21

Kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie         (374)

Mam do wynajęcia

Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 

Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia–minsk.com       (1)

Osuszacze powietrza i nagrzewnice,  

tel. 606 445 143    (2)

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy około 
32 m2, Mińsk Mazowiecki, tel. 512 483 097   (141)

Lokal, ścisłe centrum, 95 m2, tel. 601 323 740  (155)



Co słychać? – nr 42 (1098) 201826



Co słychać? – nr 42 (1098) 2018 27

O tym, że o wypadek nietrudno, świadczą statystyki 

oraz codzienne informacje z mediów. Tylko na samych 

drogach każdego dnia dochodzi codziennie do ok. 

90 wypadków w wyniku których ok. 100 osób jest 

rannych (wg. raportu Policji 2017 r.).  W sytuacjach, 

gdy ważna jest szybka pomoc, bardzo przydatne 

okazuje się dodatkowe wsparcie, jak np. odpowiednio 

dobrana polisa na życie. Takim przykładem może być 

ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny, z której można 

skorzystać w różnych sytuacjach życiowych. 

Na szczęśliwe i trudne chwile 

Warta dla Ciebie i Rodziny, to ubezpieczenie obejmujące 

zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne 

Możemy otrzymać wypłatę świadczenia w radosnych 

okolicznościach – na przykład z okazji narodzin 

dziecka, czy wnuka, jak i trudnych momentach – m.in. 

w  przypadku choroby, pobytu w szpitalu, śmierci 

bliskiej osoby.

Wsparcie dla całej rodziny

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową, oprócz wsparcia finansowego mają 

zapewnione też wiele dodatkowych świadczeń, m.in. wizytę u lekarza specjalisty 

czy opiekę pielęgniarki, a nawet pomoc indywidualnego trenera +tness dla matki 

po porodzie. Rodzicom wychowującym dziecko, oprócz wypłaty w razie problemów 

ze zdrowiem rodzica lub dziecka, Warta dla Ciebie i Rodziny zapewnia  również m.in. 

opiekę nad bliskimi w razie pobytu w szpitalu. Co ważne, nie ma tu znaczenia stan 

cywilny– partner jest traktowany na równi z małżonkiem.

Wypadki się zdarzają…

Takie zdarzenia jak wypadek, czy nagła poważna choroba zazwyczaj komplikują życie 

całej rodziny. Wtedy pojawiają się dodatkowe wydatki, trzeba jechać do 

lekarza czy zorganizować jak najszybciej rehabilitację. Warta w ramach 

polisy pomoże zorganizować i pokryje koszty np. transportu medycznego, 

rehabilitacji po wypadku czy też domowego nauczania dla chorego dziecka 

– tłumaczy Feliksa Dziugieł.

Gotowe pakiety ze stałą składką  

Jedną z największych zalet oferty jest jej elastyczność i cena. Warta dla Ciebie 

i Rodziny to gotowe pakiety z listą zdarzeń i kwotą świadczeń oraz stałą 

składką. Od razu więc wiemy w jakich przypadkach dostaniemy wypłatę 

z polisy i ile wynosi składka. Co więcej, zawarcie umowy ubezpieczenia nie 

wymaga przeprowadzania żadnych badań lekarskich a sama polisa jest 

wystawiona już na pierwszym spotkaniu.

Rozwiązanie na medal 

Klienci doceniają proste rozwiązania. Dowodem na to jest nagroda DOBRY 

PRODUKT dla ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny, przyznana przez 

konsumentów w Ogólnopolskim Badaniu Konsumenckim „Dobry Produkt 

2018”- podkreśla Feliksa Dziugieł.

Dowiedz się więcej i wybierz pakiet ochrony do siebie. 
Zadzwoń: 502 686 057, 
napisz: dziugi@wp.pl 

lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej 
w Mińsku Mazowieckim przy u. Warszawska 133

Wg badania CBOS z 2017 roku, najwaŜniejszą wartością dla Polaków jest rodzina (54%) i zdrowie (38%). Otaczając opieką najbliŜ-

szych, staramy się zapewnić im spokój i bezpieczeństwo finansowe. Jednak w Ŝyciu nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszyst-

kiego, a juŜ na pewno nie wypadku czy nagłej choroby, które mogą zakłócić codzienny tryb Ŝycia. Na takie sytuacje moŜna się 

jednak przygotować. Jak to zrobić, podpowiada Feliksa Dziugieł z agencji oferującej ubezpieczenia Warty.

Prosta recepta 
na ochronę całej rodziny


