Instalacje elektryczne, tel. 607 604 680

Ogłoszenia...

GEODETA, tel. 791 393 385

Sprzedam
(1)

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

www.kelmetgaraze.pl

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

Glazurnik, pełen zakres usług, tel. 790 675 094

(197)

Remonty, tel. 668 353 388

(199)

Przewóz osób, 2+1, tel. 602 391 321

(86)

Choinki hurt, świerk pospolity, srebrny, jodła,
tel. 505 110 340
(263)
Sprzedam palety jednorazowe, duŜa ilość,
tel. 504 806 553

(269)

Sprzedam działkę budowlaną, Budy Barcząckie,
(271)
tel. 604 269 598
2

(273)

Sprzedam tanio: meble kuchenne, lodówkę
BOSH, stół, kanapę, dywan, tel. 25 757 02 10
(274)
(274)
wieczorem

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

(8)

Kupię
Kup
ię stare
stare pły
płyty
ty gramofonowe,
gra
we, tel.
tel. 572 565
565 188
188 (9)

Usługi

wszystkie uroczystości

Remonty, wykończenia, docieplenia poddaszy,
płyta k-g, malowanie, szpachlowanie,
(191)
tel. 696 800 859
Gazownik, pełen zakres usług, tel. 579 320 690 (196)

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

tel. 502 396 164, 25 752 33 20

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

(188)

(2)

PRODUCENT SPRZEDA
deski tarasowe ryflowane,
elewacyjne, itp.,

fotografia

(185)

Praca
Opiekunki. Niemcy. Legalnie, tel. 725 248 935

(206)

Szukam tynkarzy z doświadczeniem,
tel. 509 622 958

(270)

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 600 310 298

(386)

Zatrudnię pracownika do produkcji kanałów wentylacyjnych z blachy.Nie wymagam
doświadczenia. Wynagrodzenie adekwatne do
zaangaŜowania w pracę, tel.663 308 757
(390)
Przyjmę pracownika do wykańczania wnętrz,
tel. 511 116 595
(392)

tel. 607 221 522

Księgi handlowe, ksiąŜki przychodów i rozcho(393)

dów, VAT, ZUS, kadry, płace, PFRON, GUS

Zatrudnię fryzjerkę męską, tel. 789 179 673

(394)

Zatrudnię fryzjerkę, tel. 791 139 987

(395)

Mińsk Maz., ul. Warszawskie Przedm. 5
tel. 25 758 93 86
pon.-pt. 1000-1700

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

(397)

www.fotopia.pl

Mam do wynajęcia

Docieplanie budynków, tel. 502 053 214
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura,
terakota, płyta gips-karton, tel. 25 759 17 43,
600 219 696

(4)

(12)

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

(19)

TYNKI AGREGATEM, TEL. 695 995 330

(11)

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)

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

agregatem spalinowym

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

tel. 697 726 021

Wynajmę lokal w centrum Mińska Mazowieckiego
w Galerii Olimp, tel. 501 095 182
(160)

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

KANCELARIA FINANSOWA

(10)

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

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

sekretarza ośrodka
(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)

ZDJĘCIA DO DOWODU

Sprawdź naszą ofertę!!!

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podcierniu
zatrudni,

BIURO RACHUNKOWE
KRYSTYNA CHOJNOWSKA

TEL. 602 840 093

OC?
Niemożliwe?

TAŃSZE

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

Posadzki
(9)

DORADCA PODATKOWY 00049
MARIOLA KIELCZYK
Kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa firm.

Zatrudnię fryzjera barbera,
tel. 789 179 673

Zatrudnię sprzedawcę
do sklepu mięsnego
w Halinowie, tel. 604 587 251

• fotoreportaŜe
• sesje plenerowe

(200)

Z DOJAZDEM DO KLIENTA, tel. 607 221 522

Wymagania: wykształcenie wyższe,
umiejętność obsługi urządzeń
biurowych, biegła znajomość pakietu MS Office, łatwość
w redagowaniu pism urzędowych,
umiejętność organizowania pracy, współdziałania w
grupie pracowniczej oraz gotowość do
systematycznego poszerzania wiedzy i kwalifikacji.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
sekretariat@mowpodciernie.pl, tel. 25758 55 21.
Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej
(389)
poinformujemy telefonicznie

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!
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 09.01.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 2, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie ruchomości zajętej w
dniu 19.03.2018 r. oraz 12.07.2018 r. należącej do Pana Krzysztofa Bratuś zam. Zagórze 27, 05-079 Okuniew.

Samochód ciężarowy marki Nissan, model Navara MR’05 E4 2.9t, wersja D40 do 3.5t., rok produkcji 2007,
nr rej. WM 71212, nr VIN VSKCVND40U0257972.
Wartość szacunkowa 25.000,00 zł. Cena wywołania 18.750,00 zł.
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi ¾ wartości oszacowanej.
Wymienione ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 900 – 1000 na parkingu strzeżonym w miejscowości
Arynów 1, gmina Mińsk Mazowiecki.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 111
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500..
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza 4.500,00 zł warunkiem udziału w licytacji
jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium
należny wpłacić na konto nr 46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 lub do osoby prowadzącej licytację
w dniu licytacji w godz. 1030 – 1100. Za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na
rachunku bankowym organu egzekucyjnego.
Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub
przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą
co najmniej cenę wywołania ruchomości.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo
odwołania licytacji bez podania przyczyny, przesunięcia godziny rozpoczęcia licytacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 759 51 51 lub w pokoju 111.
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji w wyznaczonym terminie, II licytacja ww. ruchomości
odbędzie się w dniu 14.01.2019r. o godz. 11:00 przy zachowaniu tych samych zasad co w przypadku
I licytacji przy czym cena wywołania wynosić będzie ½ wartości szacunkowej, tj. 12.500,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
1412-SEE.711.3.2308.2018

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 09.01.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 2, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie
ruchomości zajętej w dniu 18.02.2016r. należącej do Pana Stanisława Maśniak zam. Mińsk Mazowiecki
ul. Świętokrzyska 62.

OFERTY PRACY PUP
Nazwa stanowiska

Miejscowość

Kierowca samochodu osobowego
Mińsk Mazowiecki
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego
Stojadła
Sortowacz
Zalesie
Pracownik fizyczny
Mińsk Mazowiecki
Operator koparki klasy I
Mińsk Mazowiecki
Kierowca samochodu cięŜarowego
Mińsk Mazowiecki
Operator koparko-ładowarki klasy III
Mińsk Mazowiecki
Operator ładowarki klasy III
Mińsk Mazowiecki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Długa Kościelna
Pracownik produkcji
Brzeziny
Sprzątaczka/Pracownik gospodarczy
Brzeziny
Wychowawca
Mrozy
Konserwator
Sulejówek
Pracownik produkcyjny wyrobów garmaŜeryjnych
Warszawa
Operator maszyny laminującej
Mrozy
Kierowca
Sulejówek
Kosmetyczka/Kosmetolog/Stylista paznokci
Mińsk Mazowiecki
Handlowiec
Jakubów
Monter maszyn i urządzeń
Mińsk Mazowiecki
Zdobnik szkła
Sulejówek

Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl
lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406.
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Samochód ciężarowy marki Nissan, model Navara MR’05 E4 2.9t, wersja D40 do 3.5t.,
rok produkcji - 2006, nr rej. WM3827E, nr VIN VSKCVND40U0164830, wskazanie drogomierza – 308.139
km, kolor powłoki lakierowej - ciemnoszary
Wartość szacunkowa 17.400,00 zł. Cena wywołania 13.050,00 zł.
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi ¾ wartości oszacowanej.
Wymienione ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 900 – 930 na parkingu strzeżonym w miejscowości
Arynów 1, gmina Mińsk Mazowiecki.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500..
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza 4.500,00 zł warunkiem udziału w licytacji
jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium
należny wpłacić na konto nr 46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 lub do osoby prowadzącej licytację
w dniu licytacji w godz. 930 – 1000. Za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na
rachunku bankowym organu egzekucyjnego.
Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub
przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą
co najmniej cenę wywołania ruchomości.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo
odwołania licytacji bez podania przyczyny i przesunięcia godziny rozpoczęcia licytacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 759 51 54 lub w pokoju 114.
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji w wyznaczonym terminie, II licytacja ww. ruchomości
odbędzie się w dniu 14.01.2019r. o godz. 10:00 przy zachowaniu tych samych zasad co w przypadku
I licytacji przy czym cena wywołania wynosić będzie ½ wartości szacunkowej, tj. 8.700,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
1412-SEE.711.3.2305.2018
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