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PrACA

Zatrudnię

 Do biura rachunkowego. Znajomość ksiąg
handlowych, kpir, kadr; tel. 607 639 019,
605 684 811, e-mail: begro@op.pl
Duża firma zatrudni od zaraz osoby
do sprzątania bloku operacyjnego
w Centrum Zdrowia Dziecka
(Warszawa-Międzylesie). Umowa o pracę.
Wynagrodzenie wynosi
2000 zł brutto/mc, tel. 510 013 232,
510 015 875
 Ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Józefowie, tel. 602 629 262

 Krawcowe, szwaczki z doświadczeniem
do produkcji, osobę do szycia ręcznego,
Otwock; tel. 509 808 995

Pracownika do masarni, Otwock, ul. Mysia;
tel. 22 779 55 00, biuro@elted.pl
 Przychodnia POZ w Wiązownie poszukuje
na etat pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Mile widziany kurs szczepień, tel. 501 289 972

 Przyjmę pomoc do kuchni w restauracji
w Międzylesiu, tel. 602 617 488

 Salon urody w Józefowie zatrudni
fryzjera/rkę oraz kosmetyczkę - maniciurzystkę, tel. 666 886 746, 508 323 748

 Sklep monopolowy w Otwocku
zatrudni osobę do pracy.
CV ze zdjęciem proszę wysyłać na
e-mail: monopolowy.otwock@gmail.com

Sprzedawcę – kasjera, Otwock; tel. 779 58 14

 Lotos stacja benzynowa zatrudni
pracowników; tel. 502 151 165, 502 151 164

SuperBuild Sp. z o.o. zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych (murarzy, cieśli, monterów płyt warstwowych); praca na terenie
Otwocka i Karczewa, umowa o pracę,
tel. 533 318 954, rekrutacja@superbuild.pl

 Mężczyzn do pracy w ochronie, patrole
interwencyjne, Otwock; tel. 22 788 46 10

 Szwaczki, Otwock; tel. 606 702 313

 Mechanika samochodów ciężarowych
z praktyką; tel. 502 243 590

Pilnie poszukuję kierownika serwisu,
praca zmianowa, baza transportowa
w Sobiekursku, tel. 601 251 478
Pilnie poszukuję mechaników
samochodowych ciężarowych,
praca zmianowa, baza transportowa
w Sobiekursku, tel. 693 865 509
 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie
w branży. Poszukujemy osób zmotywowanych do działania i samodzielnych
w pracy. Wymagane prawo jazdy kat. B.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie
aplikacji na adres biuro@citihome.eu

 Praca w Józefowie! Jesteś zainteresowany?
Zadzwoń lub wyślij SMS „praca” pod nr
669 522 122, oddzwonimy! Agencja zatrudnienia (nr 47), oferta pracy tymczasowej

 Zatrudnię kobietę do sprzątania w Otwocku
(praca dodatkowa), tel. 511 017 165

05-400 Otwock,
ul. Sosnowa 3
tel. 601 616 570
biuro@fast.nieruchomosci.pl
www.fast.nieruchomosci.pl
22 710 00 10

 Rencista, prawo jazdy B, C, praktyka.
Inne propozycje; tel. 504 641 646

NIerUChOmOśCI
Sprzedam dom
 120 m², Otwock-Kresy, działka 1000 m²;
tel. 797 190 848
 ATRAKCYJNY DOM DO WPROWADZENIA na sprzedaż w Otwocku,
pow. 252 m2, 5 pokoi, zagospodarowana
działka 760 m2. Bardzo funkcjonalny,
wykończony wysokiej jakości materiałami.
W bocznej uliczce – cisza, spokój. Cena
649 000 zł. Alicja Leszczyńska, 880 373 373
 Dom w Józefowie, po remoncie,
z 2015 roku, świetna lokalizacja,
pow. użytkowa 70 m2, 3 pokoje, osobna,
widna kuchnia, duża łazienka,
działka około 500 m2. Cena 470 000 zł.
Grażyna Makuszyńska, 660 280 806

 Okazja dla miłośników przyrody
– 650 tys. zł za dom 152 m2 w Emowie,
z pięknym widokiem na las, na dużej, zagospodarowanej działce o pow. 1000 m2.
Gorąco polecam i zapraszam do kontaktu.
Anna Walczyna, 660 280 776

 OKAZJA w FALENICY.
Sprzedam piętrowy segment
w b. dobrej lokalizacji, do remontu.
Parter: salon, łazienka, kuchnia,
przedpokój, I piętro: 2 sypialnie, piwnica
z możliwością adaptacji 1 pokoju
o pow. 16 m2. Cena 399 000 zł. Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042

Józefów – ½ bliźniaka, 175 m2/800 m2,
6 pokoi, dom z bala, NOWY !! OKAZJA !!
Cena: 750 000 PLN, oferta: 1341/310/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 Zatrudnię mechanika do serwisu maszyn
czyszczących w Karczewie, tel. 664 788 981

ATRAKCYJNY STYLOWY
ŚWIDERMAJER – OTWOCK
pow. 215 m2/914 m2, rok budowy 1924,
cena: 880000 PLN, oferta: 1336/310/ODS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245

Szukam

Otwock – dom wolno stojący,
220 m2/670 m2, 5 pokoi, 2 łazienki,
Kresy, garaż, taras.
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1322/310/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

 Zatrudnię pracownika do zakładu wulkanizacji w Józefowie. Płaca 2200 zł, doświadczenie nie jest wymagane; tel. 22 789 16 98
 Doświadczona sprzątaczka podejmie się
każdego zlecenia; tel. 784 704 683

 Doświadczony perkusista szuka
zespołu. Wesela, imprezy okolicznościowe;
tel. 780 062 102

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny),
prace biurowe, tel. 698 085 542

 Mężczyzna – 39 lat, ze znajomością
francuskiego i angielskiego, prawo jazdy
kat. B; tel. 780 062 102

wizYtówki
OD 19 lAT W OTWOCKU!

 Posprzątam, umyję okna, doświadczenie.
Referencje. Tel. wieczorem 797 358 118
i 797 388 808

3-9 października 2016 Linia OtwOcka

INKASO CITY tanie i wYgOdne

POŻYczki
792 307 229, 514 059 096

CleAN PlACe
usługi sPrzątające
Tel. 882 168 631

 SUPEROFERTA – DOM W STANIE
DEWELOPERSKIM w Otwocku-Śródborowie. Pow. 197 m2, 6 pokoi, działka 957 m2,
z projektem wykończenia wnętrz. Funkcjonalne rozwiązania, solidne materiały. Cena
485 000 zł. Alicja Leszczyńska, 880 373 373

Karczew – dom wolno stojący,
100 m2/339 m2, 3 pok., spokojna okolica,
OKAZJA CENOWA.
Cena: 309 000 PLN, oferta: 1328/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Jabłonna – dom wolno stojący,
200 m2/800 m2, 6 pok., garaż,
cicha i spokojna okolica.
Cena: 405 000 PLN, oferta: 1308/310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
 Celestynów, dom wolno stojący
o pow. 125 m², działka 1880 m², dodatkowo
domek gospodarczy, wymaga jedynie odświeżenia. Cena: 450 000 zł, tel. 503 301 559
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
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Linia OtwOcka 3-9 października 2016
 Otwock-Mlądz – 340/800 m2
wszystkie media, do wprowadzenia,
cena 550 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Sprzedam działkę

 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m².
Media + oświetlenie, kanalizacja 30 m;
tel. 604 667 944
Dwie działki z linią brzegową jeziora Rokola,
z możliwością podziału na mniejsze. Dostęp
do drogi powiatowej. Działki zarówno pod
inwestycje rekreacyjne, jak i mieszkalne.
Tel. 503 359 375
 Inwestycyjno-budowlaną,
pow. 7300 m2, w Ostrówcu, gm. Karczew.
Cena – 50 zł/m2; tel. 507 638 583
 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2; tel. 507 638 583
 Rolną w Całowaniu, 6500 m²,
16,5 x 400 m, 8 zł za metr; tel. 663 356 663
 POSEZONOWA OKAZJA
– CENA OBNIŻONA O 20,000 ZŁ.
Duża działka rekreacyjno-budowlana
w pow. otwockim. Dwie części:
1552 m2 z sadem, domkiem, garażem
oraz pole rolne 3784 m2. Dobry
dojazd drogami asfaltowymi. Cena 95 000 zł.
Arkadiusz Lenicki, 660 280 042
 Atrakcyjna działka o pow. 1250 m koło
Wilgi, ogrodzona, w granicy wodociąg
i prąd, cena 67 000 zł. Kontakt: Grażyna
Makuszyńska, 660 280 806
2

 Okolice ronda w Kołbieli – budowlana,
w dobrych wymiarach, wszystkie media.
Nowe zabudowania, zieleń, cisza. Ładna,
sucha działka. 1400 m2 – 72 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 EMÓW koło Józefowa – słoneczna, sucha
działka z linią brzegową rzeki Mieni. Piękna,
pod rezydencję. Dobre wymiary. Media.
Sosnowe lasy. Blisko centrum Józefowa
i Wiązowny. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 DUCHNÓW – kolejne ładne działki.
Prężnie rozwijający się teren. Z dala
od miejskiego zgiełku. Sosnowe lasy.
Nowe domy. Media. 1500 m2 – 129 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Wiązowna Kościelna – blisko centrum.
972 m2 – 188 tys. zł. Dobre wymiary.
Media. Blisko szkoły, przedszkola, przystanku
autobusowego. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Wiązowna Kościelna – warunki zabudowy
na 2 domy. Otoczona z 3 stron lasem.
Słoneczna. Wszystkie media. Tuż obok centrum. Blisko szkoły, przedszkola, sklepów,
komunikacji miejskiej. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Gm. Wiązowna – 5368 m2 – 179 tys. zł.
Warunki zabudowy. Prąd i woda. Przy drodze gminnej; w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych i zieleni. Dobre wymiary.
Duża powierzchnia do zagospodarowania.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Karczew – Całowanie, działka inwestycyjna
o powierzchni 1100 m², z WZ na inwestycję
polegającą na budowie budynku handlowousługowego. Cena: 98 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock – działka budowlana, 690 m2,
24 x 29 m, WZ, wszystkie media !!OKAZJA!!
Cena: 110 000 PLN, oferta: 1574/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 Glinianka, pow. 1900 m², działka
z wydanymi WZ na dom jednorodzinny.
Cena: 210 000 zł, tel. 730 537 493,
WWW.CITIHOME.EU

Józefów – działka budowlana 1518 m2,
42 x 36 m, MPZP, trapez, media w ulicy,
Cena: 290 000 PLN, oferta: 1618/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 Wola Karczewska, pow. 12000 m²,
działka, prąd, szybki dojazd do Warszawy,
działka oczyszczona. Cena: 764 000 zł,
tel. 730 537 493, WWW.CITIHOME.EU

 Gm. CELESTYNÓW – 4000 m2
– 155 tys. zł. USŁUGOWA. Wydane warunki
zabudowy na magazyn. 61 m x 65 m. 800 m
od trasy lubelskiej (S17). Dogodny dojazd
do Warszawy i Otwocka. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 OTWOCK – 95 zł/m2 – budowlana.
Wszystkie media. Dobre wymiary. Szkoła,
komunikacja; w niedalekiej odległości PKP.
Zieleń, ładne nowe domy w sąsiedztwie.
Cicha okolica. 1500 m2, NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 GLINIANKA – 1325 m – 104 tys. zł.
Z jednej strony ogrodzona, w sąsiedztwie
nowych domów. Prąd i wodociąg w drodze.
Kształtna, sucha działka. Niedaleko centrum
(szkoły podst. z gimnazjum, przychodni,
przedszkola). OKAZJA! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
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 MALCANÓW – blisko szkoły. 1200 m2
– 159 tys. zł. Do wyboru 1 z 4 działek. Dobre
wymiary; nowe domy w okolicy. Zieleń.
Cisza. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
Poszukujemy działek, domów,
mieszkań dla naszych klientów.
Józefów, ul. Mieni 19.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK;
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
www.stelmaszak.pl

 Otwock – 1700 m2, w prestiżowej
lokalizacji, wszystkie media, dobre wymiary,
możliwość wybudowania budynku
4-lokalowego, cena 490 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Józefów – 1580 m2, budowlana,
ogrodzona, media, MPZP mieszkaniowousługowa, dom opieki, gabinety,
ul. Wyszyńskiego, cena: 450 000 zł lub
wynajem 1900 zł/m-c, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Żabia pow. 5000 m²,
ogrodzona. Cena:690 000 zł, tel. 730 537 493
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Aleksandrówka, działka budowlana
o powierzchni 992 m², na działce mieści się
domek 70 m², z pozwoleniem na rozbudowę,
ogrodzona. Cena: 175 000 zł, tel. 730 537 493
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

Sprzedam mieszkanie

 Lipowo, pow. 1300 m², działka o wymiarach 48,8 m x 26,7 m, prąd, wodociąg
w drodze, WZ na dom jednorodzinny, szybki
dojazd do Warszawy, działka oczyszczona
dojazd drogą asfaltową. Cena: 70 zł/m²,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Glinianka, pow. 1250 m², WZ na wolno
stojący dom jednorodzinny, media: prąd
oraz woda miejska, dojazd drogą asfaltową,
w okolicy las, stadnina koni, domy jednorodzinne. CENA: 87 500 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Wiązowna – Kopki, działka budowlana
o powierzchni 2400 m², wymiary to
50 m x 47 m, z pozwoleniem na budowę
i projektem domu, ogrodzona.
Cena: 229 000 zł (95,42 zł/m²), tel. 503 301 559
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Sprzedam bezpośrednio mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki w Otwocku
o pow. 54 m² (3 pokoje, widna kuchnia,
balkon), na I piętrze; tel. 609 171 928
 Otwock – 56 m2, 2 pokoje, III p., balkon,
rozkładowe, cena: 206 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów – 50 m2, 2 pokoje,
III p., balkon, w systemie TBS,
cena: 120 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 48 m2, 2 pokoje, parter,
balkon, na nowym, strzeżonym
osiedlu, cena: 229 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
Otwock – 56 m2, 2 pokoje, I p., balkon,
w bardzo dobrej lokalizacji, umeblowane
– wszystko nowe, do wprowadzenia,
cena: 278 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

POSZUKUJEMY

FLORYSTY

Z DOŚWIADCZENIEM
LUB Z PREDYSPOZYCJAMI
DO WYKONYWANIA ZAWODU

TEL. 603 053 060
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Sprzedam mieszkanie cd.

 ODŚWIEŻONA KAWALERKA
W DOBREJ CENIE w Józefowie
na sprzedaż. 1. piętro, pow. 28 m2.
Dobry punkt komunikacyjny.
Z piwnicą, balkonem, widną kuchnią.
0% prowizji od Kupującego. Cena 150 000 zł.
Alicja Leszczyńska, 880 373 373

 Nieduże mieszkanie open space
do sprzedania w Józefowie. Kuchnia,
jadalnia, pokoje do pracy i odpoczynku,
sypialnia i garderoba we wspólnej
przestrzeni, 32 m2. Oddzielna łazienka, miejsce
parkingowe, piwnica. Cena 230 000 zł.
Arkadiusz Lenicki, 660 280 042

 TANIO!!! Atrakcyjne mieszkanie
w Otwocku, pow. 47 m2, po remoncie,
2 pok., balkon, piwnica, gotowe do
wprowadzenia. Cena 180 000 zł.
Grażyna Makuszyńska, 660 280 806

 Otwock, ul. Czaplickiego, 60 m²,
2 piętro, 3 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC. Cena: 293 000 zł,
tel. 730 537 493 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Samorządowa, 27 m²,
parter, 1 pokój, widna kuchnia, łazienka
BEZCZYNSZOWE, gotowe do wprowadzenia. Cena: 95 000 zł, tel. 507 847 874
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Pułaskiego, 62 m², 3 piętro,
4 pokoje, widna kuchnia, balkon.
Cena: 259 000 zł, tel. 507 847 874
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, 39 m², parter, kawalerka,
zadbane, przestronne, widne mieszkanie
z balkonem. Mieszkanie znajduje się na
nowoczesnym, zadbanym, zamkniętym
i cichym osiedlu. Cena: 240 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Karczewska, 3 pokoje,
48 m², nie wymaga nakładów finansowych,
atrakcyjna lokalizacja. Cena:238 000 zł
(do negocjacji), tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Sportowa, 2 pokoje, 47 m²,
do odświeżenia, atrakcyjna lokalizacja.
Cena: 180 000 zł, tel. 790 537 293
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Wczasowa, 1 piętro, 4 pokoje,
105 m², w wysokim standardzie, osiedle
strzeżone. Cena: 681 000 zł, tel. 790 537 293
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Lokal (kwiaciarnia) na Ługach;
tel. 604 493 420
Lokale w centrum Otwocka,
ul. Karczewska 6; tel. 504 428 835,
509 713 717

Otwock, ul. Kraszewskiego, 50,5 m², parter,
2 pokoje, balkon, stan bardzo dobry, zamknięte,
monitorowane osiedle. Cena: 299 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

Otwock – mieszkanie 62 m2, 4 pok.,
piętro 4/4, do remontu,
balkon, OKAZJA.
Cena: 209 000 PLN, oferta: 2205/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

Otwock, 61 m², I piętro, zadbane, przestronne
widne mieszkanie z balkonem, jesionowy parkiet.
Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym,
zadbanym, strzeżonym osiedlu. Przy osiedlu
przystanek autobusowy. Cena: 319 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia lokal

Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro 0/2, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 400 000 PLN, oferta: 2224/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – mieszkanie 60 m2, 3 pok.,
piętro 3/3, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 289 000 PLN, oferta: 2218/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

Sprzedam

 Otwock – pawilon handlowy, 180/1800 m2,
ul. Wawerska, możliwość rozbudowy
usługowo-produkcyjnej, wjazd z 3 stron.
Cena: 800 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Okrzei, parterowy dom,
pow. 80 m²/500 m², 3 pokoje, widna kuchnia,
po generalnym remoncie, w pełni umeblowane, w dobrym standardzie, garaż,
czynsz najmu 2100 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia

 Pokój blisko stacji; tel. 608 358 766
Wynajmę mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 38 m², w Otwocku przy
ulicy Pułaskiego; tel. 601 20 71 33

Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro 0/2, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 1550 PLN, oferta: 1618/310/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Kominki, piece, kuchnie: tel. 606 387 517
 Remonty dachów i kominów;
tel. 669 324 441

Dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety. Verticale,
domofony; tel. 601 94 36 74
 Usługi sprzątania Tetiana; tel. 572 49 72 04

 Otwock, lokal usługowy, 80 m², parter,
z witryną, idealne miejsce na prowadzenie
własnej działalności, handel, gastronomia,
usługi stomatologiczne, salon kosmetyczny,
czynsz najmu 2500 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wawerska, centrum,
lokal usługowo-handlowy, z witryną,
o pow. 40 m², podpiwniczony, wolne od
października, czynsz najmu 2500 zł/mc netto,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Giżycka, 45 m², piętro 2/2,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Częściowo
umeblowane, klimatyzacja, stan idealny,
czynsz najmu 1350 zł/mc + opłaty licznikowe
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

Kupię

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
m.stelmaszak@neostrada.pl
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK

Introligatorskie

 Otwock – budynek 300/1200 m2 pod produkcję , 5 hal po ok. 50 m2 lub pod hotel dla
pracowników, niska cena – 325 000 zł lub
wynajem 2500 zł/m-c, tel 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Wiązowna – hala magazynowa lub
produkcyjna, 900 m2 powierzchni użytkowej,
cena: 329 000 zł, możliwość wynajęcia
5000 zł/miesiąc, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Komputerowe

 ATRAM-PL – usługi informatyczne.
Wdrożenia, instalacje, hosting, doradztwo;
tel. 502 629 391, http://atram-pl.com

medyczne

USłUgI
Budowlane
Cyklinowanie, remonty, tel. 664 928 355
 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Docieplanie budynków, tanio, solidnie;
tel. 507 768 230

 Garaże blaszane, kojce dla psów, bramy
garażowe, montaż gratis, producent;
22 295 12 63, 696 753 588, www.robstal.pl
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ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,
implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RVG

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

Telefon: 607 654 216
Godziny otwarcia: pon.-pt. 1500-2100
wt., czw. 800-1300, sob. 900-1300

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY
W DOGODNYM TERMINIE

DIETETYK
 NADWAGA,
 DEPRESJA,
 NADCIŚNIENIE,

 PODWYŻSZONY CHOLESTEROL

PEŁNA DIAGNOSTYKA
LECZENIEHOLISTYCZNE
DIETAIPSYCHOTERAPIA
URSZULA L KWIATEK,
TEL. 793 656 450

STOmATOlOgIA
merADeNT
 PrOtezY nfz
 protetyka
 stomatologia zachowawcza
 stomatologia dziecięca
 higiena atrakcyjne pakiety

w czwartki

Międzylesie, ul. Żegańska 14 lok. 3

Nauka gry na fortepianie
pianista, absolwent warszawskiej akademii
Muzycznej, kompozytor, nauczyciel fortepianu
z 10-letnim stażem pedagogicznym udziela
lekcji fortepianu w domu ucznia lub u siebie.
tomasz kaznowski
tomasz.kaznowski@gmail.com
694 407 479
 Korepetycje, język angielski z dojazdem.
Doświadczony lektor; tel. 605 066 400
 Matura – język polski – filolog z wieloletnim doświadczeniem. Tel. 693 280 472

CentRuM
MeDyCzne
„naD ŚwIDReM”
DentaL MeDICa

USłUgI W rAmACh
 LEKARZ RODZINNY
 INTERNISTA
 PEDIATRA
 WIZYTY DOMOWE
WIZYTY

UWAGA!
Ogłoszenia
do
następnego
numeru
przyjmujemy
do

CZWARTKU,
6 października,
do
godz. 15

tel. 22 612 74 80

BeZ
KOlejeK
ZAPISZ SIę DO NAS
USłUgI KOmerCYjNe
LEKARZE SPEcjALIścI:
 ALERGOLOG
 DERMATOLOG
 GASTROLOG
 LARYNGOLOG
 MYKOLOG
 ORTOPEDA
 PSYcHIATRA
 REUMATOLOG
 UROLOG
 FIZYKOTERAPIA
 REHABILITAcjA
 MASAŻ

GODZINY OTWARcIA:
PONIeDZIAłeK - PIąTeK:
8:00 - 18:00

OgłOSZeNIe

różNe
Nauka

 Angielski – wszystkie poziomy,
przygotowanie do matury. Absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego
po długim pobycie w Stanach Zjednoczonych.
Tel. 693 280 473
 Kiedy życie staje się pasją...
Inspirujący life coaching. Wspieranie rozwoju
osobistego. Zapraszam na indywidualne
sesje. Tel. 693 280 472
Korepetycje z chemii
dla gimnazjalistów; tel. 660 016 327

ZArTUDNIĘ
OSOBĘ DO PrACY
W KAWIArNI
W mIeDZeSZYNIe.

CUKIerNIA
merYK
Tel. 22 8721006

www.nzoz-nadswidrem.pl
tel. 22/779-64-60
tel. kom. 531 272 405
ul. Hugona kołłątaja 50,
05-402 Otwock
e-mail: kontakt@nzoz-nadswidrem.pl
Zapraszamy do naszej przychodni, w której
nie ma kolejek, zapisy na wizyty możliwe są
z dnia na dzień, możliwość telefonicznego
składania zamówień na recepty na leki
w leczeniu przewlekłym.

SPECJALISTYCZNE
CENTRUM
REHABILITACJI
www.specer.pl
REHABILITACJA
FIZYKOTERAPIA
ORTOPEDA DZIECIĘCY
KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE
NEUROLOG
MASAŻ

tel. 22 710 37 30
OTWOCK, ul. Kołłątaja 4
budynek Forum, I piętro

ZAPRASZAMY
ZABIEGI:
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- trakcja kręgosłupa
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
lek. med. Maciej Langner
dr n. med. Marcin Milecki
lek. med. Stanisław Rak
lek. med. Oleg Tchoriwski
lek. med. Cezary Walczyński
lek. med. Aleksander Wielopolski
dr n. med. Piotr Zakrzewski
Ortopeda dziecięcy:
lek. med. Karolina Lisiecka
Neurolog:
lek. med. Urszula Ziółkowska

DOŚWIADCZENI
FIZJOTERAPEUCI
ZABIEGI MASAŻU:
- klasyczny
- sportowy
- w jednostkach chorobowych
- drenaż limfatyczny

REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®
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NOWO
OTWArTY
nzOz
centruM
MedYczne
MicHaLin

ZAPRASZA
na wizyty do

lekarzy
rodzinnych
– NFZ
Konsultacje
wszystkich
specjalistów

 ALERGOLOG
 OPIEKA

 OKULISTA
 ORTOPEDA
 PEDIATRA
 PULMONOLOG

KARDIOLOGIcZNA

 badania
laboratoryjne
 badania
cytologiczne
 EcHO SERcA
 USG
 AKUPUNKTURę
 LEcZENIE
UZALEŻNIEń
 LEcZENIE
OTYŁOścI
 BADANIA
KIEROWcÓW

nOwOść
teraPia
kOMórkaMi
MacierzYstYMi

regeneracja
stawów
diagnostyka usg
konsultacje i zabiegi

WYKONUjemY:

Nasza zasada:

specjalista
OrtOpedii
i trauMatOlOgii
zaPrasza
w POniedziałki
i Piątki

Każdy pacjent
będzie przyjęty

sikorskiego 69 da
05-410 józefów
tel. 22 789 42 42,
kom. 886 639 388

kriocentrum s.c.
05-420 józefów,
ul. wyszyńskiego 103
22 779 28 21, 22 423 01 87
www.kriocentrum.com
www.centrumliposukcji.pl
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polub nas na Facebooku

PPF gemI
poszukuje kandydatów na stanowisko

SPeCjAlISTA
DS. BADAń ChemICZNYCh
Miejsce pracy: Karczew

Otwock-świder, ul. grunwaldzka 13
Tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20

www.rcz.com.pl
PrZYChODNIA PrZYjAZNA PACjeNTOWI
Lekarze specjaliści
dla dorosłych i dzieci
alergolog, chirurg,
dermatolog, dietetyk,
endokrynolog, gastrolog,
ginekolog, kardiolog,
laryngolog, medycyna pracy,
neurolog, okulista, ortopeda,
proktolog, psychiatra,
pulmonolog (spirometria),
reumatolog, urolog.

Medycyna Pracy
profesjonalna opieka medyczna dla firm

stomatologia
pełen zakres, w tym rtg zęba

Ortodoncja

aparaty stałe i ruchome

PsYcHiatra i PsYcHOteraPeuta
- depresja, zaburzenia lękowe, nerwice,
nieśmiałość, problemy w relacjach, zaburzenia
odżywiania, trudności wychowawcze,
efektywne radzenie sobie ze stresem.

najLePszY sPecjaLista
MedYcYnY cHińskiej
w OtwOcku zaPrasza!
Masaż leczniczy, akupunktura

najnOwOcześniejsze
badania OkuListYczne
gdx, Oct

usg

Masaż leczniczy i rehabilitacja

 masaż klasyczny (całościowy bądź częściowy)
 masaż modelujący (nadwaga, cellulit, poprawa metabolizmu)
 masaż bańką chińską (ujędrniający, zmniejszający cellulit)
 drenaż limfatyczny (przeciwobrzękowy)
 masaż twarzy i okolic (kosmetyczny i klasyczny)
 masaże relaksacyjne (gorącymi kamieniami, świecą aromatyczną)
 masaż przy bólach pleców (problemy z postawą u dzieci)
 rehabilitacja dla dzieci

klinika jednego dnia
gastroskopia, kolonoskopia,
rektoskopia,
usuwanie żylaków odbytu

OFerUjemY:
interesującą pracę w polskiej firmie farmaceutycznej
o ugruntowanej pozycji rynkowej, możliwość dalszego
rozwoju zawodowego, stabilne warunki zatrudnienia.
KONTAKT:
cV prosimy przesyłać na adres e-mailowy: praca@gemi.pl
lub składać w siedzibie firmy PPF GEMI, 05-480 Karczew,
ul. mickiewicza 36 z dopiskiem lCh

OgłOSZeNIe O lICYTACjI NIerUChOmOśCI

stawów biodrowych, tarczycy, brzucha, ciąża

 kinesiOtaping – dynaMiczne plastrOwanie

dr MałgOrzata Hernik

WYmAgANIA:
wykształcenie wyższe z obszaru chemi, technologia chemiczna (lub pokrewne), z doświadczeniem na stanowisku laboranta chemicznego oraz znajomością metod
hPlC, gC.

bezbolesne badanie oczu, jaskra,
schorzenia siatkówki, natychmiastowa
diagnoza, pole widzenia

nOwOść w OtwOcku

kardiOLOg

OBOWIąZKI:
wykonywanie analiz chemicznych, nadzór i obsługa chromatografów, wdrażanie i walidacja metod badawczych,
opracowanie wyników i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.

PsYcHOtecHnika

PracOwnia badań kierOwców zaPrasza:
- kierOwców, kierOwców zawOdOwycH,
kandydatów na kierOwców,
OperatOrów wózków widłOwycH itp.

szczePienia
pełen zakres
wykonywane na miejscu

certyfikowany punkt
szczepień medycyny
podróży

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska ogłasza, że 7.11.2016 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Otwocku, mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, ul. Podmiejska 13, dla której
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr KW Wa1O/00004843/5, należącej do
dłużnika: Krzysztof Pawełek.
Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek
mieszkalny drewniano-murowany, zbudowany w 1923 r. o powierzchni użytkowej ok. 75 m kw. Budynek gospodarczy jest
obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym
w 1950 r., o pow. użyt. ok. 45 m kw. Budynki są w średnim stanie
technicznym.
Suma oszacowania wynosi 283 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 805,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
28 374,00 zł na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa
95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona
w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Otwock, 15 września 2016 r.

GN.6821.3.4.2016.AN

D e C y z J a nR 88 / 2016
Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 703.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Celestynów

starosta otwocki
1. ustala, że nieruchomość położona w miejscowości Jatne, gmina Celestynów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 356,
357, 358, 359, 361, 362, 363 obr. Jatne o łącznej powierzchni 1,9100 ha stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1, w związku
z art. 1 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

oraz stwierdza, że
2. Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza, wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokalnej.
3. zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlecenie i koszt wnioskodawcy – wójta gminy Celestynów.

uzasadnienie
15 lipca 2016 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynął wniosek wójta gminy Celestynów w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8
ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustalającej, że w miejscowości Jatne, gmina Celestynów,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363 obr. Jatne o łącznej powierzchni 1,9100 ha, stanowi
mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z 3 sierpnia 2016 r. Starosta Otwocki poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie.
w wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokumentów starosta otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zważył, co następuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703.)
– dalej uzwg, zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych w ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed 1958 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi Jatne,
dołączone do wniosku wójta gminy Celestynów, z których wynika, że działki były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako powszechnie dostępna droga dojazdowa do pól i domostw.
Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów z roku 1964, jako władający gruntem wykazany był Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych. W wyniku kontroli ewidencji gruntów zmieniono numerację działek, a jako właściciela wpisano Skarb Państwa bez podania podstawy prawnej dokonanego wpisu oraz trwały zarząd lub zarząd na rzecz Urzędu Gminy w Celestynowie.
Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz
trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie do § 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek
gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/10).
Przepis art. 3 uzwg stanowi, że nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części, określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli
przed dniem wyjścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie, istotne znaczenie ma okoliczność, czy taka nieruchomość należała
do gromad istniejących od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed 5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.
Mienie gromadzkie służyło, i często nadal służy, potrzebom ogółu mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma charakter społeczny.
Mieniem takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw
itp. (podobnie: wyrok WSA w Kielcach z 21 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77/13).
Z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość położona w miejscowości Jatne, gmina Celestynów, oznaczona w ewidencji gruntów
jako działki ew. nr 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363 obr. Jatne o łącznej powierzchni 1,91 ha służyła celom publicznym, a zatem stanowiła
majątek gromadzki, który następnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U. z 1975 r.
nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał się mieniem gminnym.
Zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza, wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na 14 dni, a także zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem starosty otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
STAROSTA
Mirosław Pszonka

