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PrACA

Zatrudnię

 Do pomocy w kuchni i prac w ogrodzie
– Piotrowice; tel. 602 765 596
 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
lub 510 015 875
Firma produkcyjna w Otwocku zatrudni
pracowników. Mob. +48 514 600 059
 Fryzjerkę i uczennice; tel. 506 521 366

 Hydraulika; tel. 602 625 836

 Kasjera-sprzedawcę, sklep spożywczy,
Karczew-Ługi, tel. 22 610 37 02
 Kelnerkę, kelnera do restauracji
i na bankiety w Kołbieli, tel. 509 280 501
 Kierowcę C+E, jazda po kraju, naczepa
firanka, pewne wynagrodzenie.
Wymagane doświadczenie, karta kierowcy;
tel. 510 415 068
 Kucharza z doświadczeniem do restauracji
w Kołbieli, tel. 509 280 501
 Magazyniera kierowcę, sprzedaż drobiu;
tel. 601 306 530
 Mechanika samochodów ciężarowych
z praktyką; tel. 502 243 590
 Myjnia samochodowa, Nadwiślańska 230,
Józefów; tel. 600 686 600
 Ostatnie wolne miejsca na produkcji!
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub wyślij
sms „praca” pod nr 669 522 122, oddzwonimy! Agencja zatrudnienia (nr 47), oferta
pracy tymczasowej
 Panie do sprzątania w domu opieki
w Józefowie. Umowa-zlecenie + pełne
oskładkowanie, tel. 507 045 415
 Panie do szycia, tel. 606 702 313

 Pomoce kuchenne i kucharzy
w Józefowie, tel. 609 816 812

Szukam

 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

 Kierowca B+C, ostatnio busy, umiejętności
ślusarskie, spawalnicze, konserwator, 60 lat;
tel. 887 927 809

Pracownika do masarni, Otwock, ul. Mysia;
tel. 22 779 55 00,
 Pracownika stacji benzynowej Lotos;
tel. 502 151 164, 502 151 165
Producent opakowań kosmetycznych
z Otwocka poszukuje osób na stanowiska:
tokarz CNC, frezer CNC, szlifierz CNC,
ślusarz narzędziowy, operatorzy maszyn
wtryskowych i rozdmuchowych.
Prosimy o przesyłanie życiorysów na adres:
praca@novopak.com.pl
 Przyjmę do kwiaciarni osobę
z doświadczeniem na etat lub 1/2 etatu;
tel. 604 358 889
 Restauracja Niespodzianka w Międzylesiu
przyjmie pomoc kuchni, tel. 602 617 488

 Restauracja Stixx zatrudni: kelnerów,
hostessy oraz barmanów. Elastyczne godziny
pracy, dogodny dojazd, tel. 533 747 020
lub katarzyna.wareluk@stixx.pl
SuperBuild Sp. z o.o. zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych (murarzy, cieśli,
monterów płyt warstwowych...); praca na
terenie Karczewa, Łodzi, umowa o pracę,
tel. 533 318 954, rekrutacja@superbuild.pl
 Zatrudnię kierowcę kat. C+E na chłodnię
(przewozy krajowe). Tel. 516 595 828.
Karczew
Zatrudnię parkieciarza od zaraz;
tel. 604 278 208, 602 381 333
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 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

 Pielęgniarka na emeryturze zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą potrzebującą
opieki; tel. 721 438 273
 Pielęgniarka zaopiekuje się 1 lub 2
osobami starszymi, ugotuje, posprząta.
Może zamieszkać; tel. 507 173 201

 Student, 20 lat, podejmie pracę
dorywczą. Doświadczenie w pracy fizycznej;
tel. 577 773 298

NIerUChOmOśCI
Sprzedam dom

 Wiązowna Kościelna – 180 m2 – do wprowadzenia od zaraz. B. ładna działka 1014 m2.
494 tys. zł! Blisko szkoły, przedszkola,
urzędu, komunikacji miejskiej. Wygodny
dojazd do Warszawy. Cisza i zieleń.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 DUCHNÓW – budynek usługowy z funkcją mieszkalną. Pow. użytkowa 353 m2,
całkowita 432 m2. Przy drodze asfaltowej.
Parter z użytkowym poddaszem. Działka
1000 m2. Stan surowy otwarty. 398 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Dom w stanie surowym w Pogorzeli
Warszawskiej, 222 m2 na działce 1900 m2
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
i biznesowe, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl, ZAPRASZAM

 Dom gotowy, 190 m2 na działce 858 m2,
Józefów, media, 895 000 zł, tel. 505 045 449,
tylko u nas, www.elandom.pl, POLECAM
 Dom, 270 m2 na działce 1200 m2, gotowy,
po generalnym remoncie, ogród, wszędzie
blisko, ul. Dobra, Michalin, 1 099 000 zł,
tel. 880 373 373, tylko u nas, www.elandom.pl,
ZAPRASZAM
 Dom, segment, stan surowy zamknięty,
pow. użytkowa 184 m2, działki 187 m2,
cena 580 000 zł, www.elandom.pl,
kom. 880 373 373, POLECAM
Jabłonna – dom wolno stojący,
200 m2/800 m2, 6 pok., spokojna okolica.
OKAZJA CENOWA
Cena: 390 000 PLN, oferta: 1358/310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock/Świder – dom wolno stojący,
287 m2/4015 m2, 2015 r., wysoki standard.
Cena: 1 690 000 PLN, oferta: 1369/310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – dom wolno stojący,
220 m2/670 m2, 5 pok., Kresy, cicha.
i spokojna okolica. Cena: 499 000 PLN,
oferta: 1322/310/ODS
!!0 % PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO!!
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

wizYtówki
INKASO CITY tanie i wYgOdne

POŻYczki
792 307 229, 514 059 096

CleAN PlACe
usługi sPrzątające
Tel. 882 168 631

OD 19 lAT W OTWOCKU!
05-400 Otwock,
ul. Sosnowa 3
tel. 601 616 570
biuro@fast.nieruchomosci.pl
www.fast.nieruchomosci.pl
22 710 00 10

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10
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 Otwock, dom wolno stojący o pow. 140 m²,
działka 798 m², 6 pokoi, ogrzewanie gazowe
i kominkowe, stan budynku bardzo dobry,
ocieplony i otynkowany, wymaga jedynie odświeżenia. Cena: 390 000 zł, tel. 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock –152/934 m2, centrum, na potrzeby
mieszkaniowe lub pod działalność. Centralna
lokalizacja, cena 650 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Sprzedam działkę
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

 BORYSZEW – 2961 m2 – 95 tys. zł. Rolna,
działka obok z WZ, w bardzo ładnym miejscu, blisko zabudowań. Prąd w drodze, woda
w okolicy. Urokliwa działka pod rekreację,
w przyszłości być może pod dom jednorodzinny. OKAZJA! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 OTWOCK – 1500 m2 – 142 tys. zł.
Wszystkie media, blisko szkoły, autobusu.
Ładne zabudowania w sąsiedztwie.
Dobre wymiary. Objęta planem.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 USŁUGOWA – bezpośrednio przy trasie
mińskiej - 9551 m2, i tuż obok trasy lubelskiej
– 3000 m2. Wszystkie media, bardzo dobre
wymiary.W sąsiedztwie zakłady produkcyjne
i usługowe. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 PRZEMYSŁOWA/USŁUGOWA – na
południu powiatu otwockiego. 20100 m2
– 555 tys. zł. Sucha, o dobrych wymiarach.
Sąsiedztwo zakładów produkcyjnych
i przemysłowych. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 PĘCLIN – do wyboru 1 z 2 działek
budowlanych. Prąd i woda. 1650 m2/każda
– 148 tys. zł. Sosnowe lasy. Ok. 3 km
od centrum Wiązowny Kościelnej.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – bardzo
ładne działki. Blisko szkoły, przedszkola,
komunikacji miejskiej. Wszystkie media.
Zieleń i eleganckie zabudowania w sąsiedztwie. OKAZJA! 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

 Gm. Kołbiel – bardzo ładna działka blisko
Warszawy i Otwocka. Wszystkie media.
Dobre wymiary, cicha i spokojna okolica.
1400 m2 – 69 tys. zł. SUPERCENA.
Nowe zabudowania, zieleń, cisza.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Okolice KONIKA NOWEGO (gm. Halinów). Bardzo dobry dojazd do Warszawy.
Pod dom z możliwością prowadzenia
działalności gosp. 1180 m2 – 129 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Działka 1000 m2 w Celestynowie przy
ul. Orzeszkowej z wydanymi WZ, przygotowana pod budowę, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl, ZAPRASZAM
 Działka 1000 m2 w Otwocku przy
ul. Laskowej z opracowanym MPZP,
budynki jednorodzinne, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl, TANIO
 Działka w Rzakcie, 1680 m2, z warunkami
zabudowy pod dom wolno stojący.
99 000 zł, kom. 660 280 042,
www.elandom.pl, ZAPRASZAM

 Działka budowlana w Otwocku,
ul. Grunwaldzka, 3150 m2, wydane
warunki zabudowy, 200 zł/m2,
www.elandom.pl, ZAPRASZAM
 Józefów – 1580 m2, budowlana, ogrodzona,
media, MPZP mieszkaniowo-usługowa,
dom opieki, gabinety, ul. Wyszyńskiego,
cena: 450 000 zł lub wynajem
1900 zł / m-c, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock -1700 m2 w prestiżowej lokalizacji,
wszystkie media, dobre wymiary, możliwość
wybudowania budynku 4-lokalowego,
cena 490 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Mlądz - 2 h z warunkami zabudowy,
media, szer. 21 m, wśród zabudowy,
cena 330 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Czarnówka, pow. 1200 m², prąd, wodociąg,
szambo, w sąsiedztwie zabudowa domów
jednorodzinnych z widokiem na pola i łąki.
Cena 80 zł/m², tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Pogorzel Warszawska, pow. 650 m²,
prąd, wodociąg, kanalizacja, w sąsiedztwie
zabudowa domów jednorodzinnych.
Cena 75 000 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
 Karczew – Całowanie, działka inwestycyjna
o powierzchni 1100 m², z WZ na inwestycję
polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Cena: 65 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Rudno, działka budowlana o powierzchni
800 m², o regularnym kształcie kwadratu, przy
asfaltowej drodze. Cena: 29 000 zł do negocjacji, tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

Otwock Mały – działka budowlana, 705 m2,
22 x 32 m, wszystkie media !!OKAZJA!!
Cena: 145 000 PLN, oferta: 1672/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 517 390 410

Józefów – działka budowlana,1500 m2,
46 x 33 m, wszystkie media, MPZP.
Cena: 620 000 PLN, oferta: 1670/310/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
 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

Otwock – działka budowlana 1070 m2,
trapez, 37/18 x 36 m, woda, kanalizacja.
Cena: 230 000 PLN, oferta: 1657/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 Otwock, ul. Wyspiańskiego - 46,36 m²,
wysoki parter, 2 pokoje, dobry rozkład, widna
kuchnia, piwnica. Stan do zamieszkania. Cena
200 000 PLN do negocjacji, tel. 665 276 268

Józefów – działka budowlana, 2475 m2,
90 x 27,5 m, WZ, prąd, gaz, cicha okolica.
Cena: 490 000 PLN, oferta: 1656/310/ODzS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 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, działka 1450 m², zabudowana
domem 55 m², cicha i spokojna okolica.
Cena: 365 000 zł do negocjacji!!!
tel. 503 301 559 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

 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 zł,
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

 Otwock - 56 m2, 2 pokoje, II p., balkon,
rozkładowe, cena: 206 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock - 51 m2, 2 pokoje, IV p., winda,
balkon, na nowym osiedlu, centrum,
cena: 270 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock - 48 m2, 2 pokoje, parter, balkon,
nowe osiedle, ogrodzone, widna kuchnia
i łazienka, cena: 229 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Warszawska, ok. 30 m²,
4 piętro, widna kuchnia, po generalnym remoncie, umeblowane, gotowe do wprowadzenia. Cena:155 000 zł, tel. 507 847 874
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
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Sprzedam mieszkanie cd.

Śródborów – mieszkanie 44 m2, 2 pok.,
piętro 0/2, do remontu, cicha okolica.
Cena: 149 000 PLN, oferta: 2207/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 38 m2, 2 pok.,
piętro 0/4, OKAZJA, balkon, piwnica.
Cena: 179 000 PLN, oferta: 2235/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

Otwock, ul. Hallera, 55 m², 3 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, garderoba, balkon, garaż,
wysoki standard. Cena: 272 000 zł, tel. 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
 Otwock, ul. Karczewska, 48 m², wysoki
parter, 2 pokoje, widna kuchnia, po generalnym remoncie, w pełni umeblowane.
Cena: 239 000 zł, tel. 507 847 874
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane,
przestronne, widne mieszkanie
z balkonem, na podłogach piękny
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
 Otwock, ul. Wczasowa, 1 piętro, 4 pokoje,
105 m², wysoki standard, osiedle strzeżone.
Cena: 681 000 zł, 790 537 493
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 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 – mieszkanie 52 m2, 2 pok.,
piętro 0/3, centrum, os. zamk., piwnica.
Cena: 225 000 PLN, oferta: 2191/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro 0/2, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 395 000 PLN, oferta: 2227/310/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Sprzedam
 Nieruchomość, rolna 0,58 ha we wsi
Bocian. Cena 40 tys. zł; tel. 605 962 139

 2 pokoje, 52 m2, ul. Kopernika,
parter, usprawnienia dla niepełnosprawnych,
miejsce parkingowe, do wprowadzenia,
tylko www.elandom.pl,
tel. 880 373 373, POLECAM
 Mieszkanie w Otwocku, 48 m2,
3 pokoje, 3 piętro, zadbane, gotowe do
wprowadzenia, 215 000 zł, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl, POLECAM

 Józefów, centrum, parterowy dom o pow.
100 m², działka 600 m², w pełni wyposażony
i stylowo umeblowany, podpiwniczony
z garażem, czynsz najmu 2800 zł/mc,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

Kupię

 Odkupię część działki z możliwością
budowy niewielkiego domu w okolicach
centrum Otwocka; tel. 600 061 785
 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
m.stelmaszak@neostrada.pl
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

STOmATOlOgIA
merADeNT
USłUgI
Budowlane

 45 m2, centrum Otwocka, 2 pok.,
kuchnia; tel. 605 237 217

Cyklinowanie, remonty, tel. 664 928 355

 Pokoje panom; tel. 22 779 70 51,
516 510 900

 Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214

 Otwock – 27 m2, parter, 2 pokoje, podwyższony standard, umeblowane, wyposażone, zaciszne osiedle, blisko centrum,
cena:1200 zł/miesiąc, tel. 601 068 009

 Docieplanie budynków tanio, solidnie;
tel. 507 768 230

 Lokal 62 m2 lub 124 m2 na działalność
gospodarczą; tel. 601 527 213
Lokale w centrum Otwocka,
ul. Karczewska 6; tel. 504 428 835,
509 713 717
 Otwock, lokal usługowy, 80 m², parter,
z witryną, idealne miejsce na prowadzenie
własnej działalności, handel, gastronomia,
usługi stomatologiczne, salon kosmetyczny,
czynsz najmu 2400 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

STOmATOlOgIA

PantOMOgraM
iMPLantY
PeriOdOntOLOgia

Do wynajęcia

 Lokal (kwiaciarnia) na Ługach;
tel. 604 493 420

medyczne

ul. andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl

 Wiązowna – hala magazynowa lub
produkcyjna, 900 m2 powierzchni użytkowej,
cena: 329 000 zł, możliwość wynajęcia
5000 zł/miesiąc, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Do wynajęcia lokal
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

 Józefów, centrum, parterowy dom o pow.
292 m², działka 800 m², w pełni wyposażony
i stylowo umeblowany, z garażem,
czynsz najmu 7500 zł/mc, tel. 730 537 493,
CITIHOME.EU

 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

 2-pokojowe z kuchnią, osiedle Ługi,
balkon, winda, umeblowane lub nie,
tanio; tel. 609 529 494
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 Elektryk – 509 280 724

 Remonty dachów i kominów;
tel. 669 324 441

Dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety. Verticale,
domofony; tel. 601 94 36 74

 PrOtezY nfz
 protetyka
 stomatologia zachowawcza
 stomatologia dziecięca
 higiena atrakcyjne pakiety

w czwartki

Międzylesie, ul. Żegańska 14, lok. 3

tel. 22 612 74 80
Introligatorskie
 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Komputerowe

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

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
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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

WYKONUjemY:

Nasza zasada:

Każdy pacjent
będzie przyjęty

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

46 OgłOszenia drObne przyjmujemy do środy, 9 listopada, do godz. 15
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polub nas na Facebooku

a

POleCAmY
jeSIeNIą:
 intensywnie
nawilżający zabieg
mezoterapii
neauvia hydro
deluxe
– zdobywca perły
dermatologii
estetycznej 2016!
 mezoterapię
z osoczem
bogatopłytkowym
 depilację
laserową lightevo
 redukcję
przebarwień
metodą laserową
lub chemiczną
 Zamykanie
naczynek
na twarzy
i całym ciele

kriocentrums.c.
05-420józefów,
ul.wyszyńskiego103
227792821,224230187
www.kriocentrum.com
www.centrumliposukcji.pl

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

usg
stawów biodrowych, tarczycy, brzucha, ciąża

nOwOŚĆ w OtwOcku

 Kinesiotaping – dynamiczne plastrowanie

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

kardiOLOg
dr MałgOrzata Hernik

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

PsYcHOtecHnika

PracOwniabadańkierOwcówzaPrasza:
- Kierowców, Kierowców zawodowycH,
Kandydatów na Kierowców,
operatorów wózKów widłowycH itp.

szczePienia
pełen zakres
wykonywane na miejscu

certyfikowany punkt
szczepień medycyny
podróży

USłUgI W rAmACh
 leKarZ rodZinnY
 internista
 pediatra
 WiZYtY domoWe
WiZYtY

BeZ KOlejeK
ZapisZ się do nas

USłUgI KOmerCYjNe
leKarZe specjaliŚci:
 alergolog
 chirurg (eSPerAl)
 dermatolog
 dietetYK
 gastrolog
 larYngolog
 mYKolog
 ortopeda
 psYchiatra
 reumatolog
 urolog
 FiZYKoterapia
 rehaBilitacja
 masaż

godZinY otWarcia:
PONIeDZIAłeK - PIąTeK:
8:00 - 18:00

cmnadswidrem.pl
tel. 22/779-64-60
tel. kom. 531 272 405
ul. Hugona Kołłątaja 50,
05-402 otwock
e-mail: dentalmedica.biuro@gmail.com
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.
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Nauka cd.
Korepetycje z chemii
dla gimnazjalistów; tel. 660 016 327

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

mOTOrYZACjA
Kupię
Skup samochodów osobowych i busów,
tel. 511 392 047

ZWIerZęTA
Oddam

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

Oddam pieska w dobre ręce.
Pies po mamie Bogdana Stodulnego;
tel. 605 237 217

UWAGA!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy do

ŚRODY,
9 listopada,
do godz. 15
ośrodekreadaptacyjno-rehabilitacyjny
w Karczewie, ul. anielin 2, zatrudni:

fizjOteraPeutę
na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.

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

REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®

wymagania:
 wykształcenie wyższe magisterskie
lub licencjackie na kierunku fizjoterapia
 kilkuletni staż pracy na ww.
stanowisku

Oferty prosimy składać na adres
e-mail: kadry@anielin.pl
do 25.11.2016 r.

OgłOszenie O LicYtacji nierucHOMOŚci
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w otwocku anna Bachańska ogłasza,
że 7.12.2016 r. o godz. 14.45 w budynku sądu rejonowego w otwocku,
mającego siedzibę przy ul. armii Krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości położonych:
1) 05-410 Józefów, ul. piaskowa 1, dla której iV wydział Ksiąg wieczystych
sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą wa1o/00002618/5,
2) 05-410 Józefów, ul. piaskowa 1, dla której iV wydział Ksiąg wieczystych sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze
wa1o/00024300/3, należących do dłużnika: ryszard dindorf.
obie ww. nieruchomości stanowią całość gospodarczą. położone są
w północnej części Józefowa w rej. urbanistycznym emilianów.
nieruchomość wa1o/00002618/5 stanowi działkę zabudowaną o nr ew.
90/1 z obrębu 24 o powierzchni 360 m2. Kształt - prostokąt, teren - płaski. działka
zabudowana budynkiem mieszkalnym, zagospodarowana - ogród przydomowy,
roślinność ozdobna i zieleń wysoka. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jednak dojazd i dojście odbywają się przez drogę wewnętrzną dz. nr ew. 90/3. posesja
ogrodzona wspólnie z dz. 90/2 i 90/3, od strony ulicy brama i furtka. doprowadzone do działki przyłącza infrastruktury technicznej - woda z wodociągu, przyłącza
energetyczne, gazowe, kanalizacyjne. na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
wybudowany w latach 50., rozbudowany w 1998 r. wybudowany w technologii
tradycyjnej, murowany, pow. zabudowy: ok. 110 m2, pow. użytkowa 104,16 m2.
Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły pełnej, strop typu Kleina, dach
drewniany kryty blachą, obróbki blacharskie. instalacje: elektryczna, gazowa,
wodna i kanalizacyjna - z sieci miejskich. ogrzewanie z pieca gazowego w budynku na dz. 90/2. w piwnicy korozja biologiczna.
nieruchomość wa1o/00024300/3 stanowi działkę o nr ew. 90/2 z obrębu
24 o pow. 543 m2. Kształt - prostokąt, teren - płaski. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, zagospodarowana - ogród przydomowy, roślinność ozdobna
i zieleń wysoka, utwardzenia z płyt ekologicznych. działka w drugiej linii zabudowy. dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną dz. nr ew. 90/3. posesja
ogrodzona wspólnie z dz. 90/2 i 90/3, od strony ulicy brama i furtka. doprowadzone przyłącza infrastruktury technicznej - woda z wodociągu, przyłącza energetyczne, gazowe, kanalizacyjne. na nieruchomości usytuowany jest budynek
mieszkalny, dobudowany do budynku zlokalizowanego na dz. 90/1. Budynek
z częścią usługową na parterze.
Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
z dobudowanym garażem, wybudowany ok. 1989 r., w technologii tradycyjnej,
murowany, pow. zabudowy wynosi 152,54 m2, powierzchnia użytkowa - 190,55 m2,
kubatura - 557,20 m3. Fundamenty betonowe, ściany piwnic betonowe, ściany
zewnętrzne warstwowe z pustaków ceramicznych max, ocieplenie z wełny mineralnej, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej, stropy typu Kleina, dach drewniany konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, kryty blachą ocynkowaną na
deskowaniu, obróbki blacharskie. izolacje: cieplna, przeciwwilgociowa. instalacje: energetyczna, gazowa, wodna i kanalizacyjna - z sieci miejskich (przez
dz. 90/1 i 90/3). ogrzewanie centralne z pieca gazowego.
suma oszacowania nieruchomości wa1O/00002618/5 wynosi
480 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 000,00 zł.
suma oszacowania nieruchomości wa1O/00024300/3 wynosi
879 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 659 250,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 48 000,00 zł za nieruchomość
wa1O/00002618/5i kwotę 87 900,00 złza nieruchomość wa1O/00024300/3.
rękojmia powinna być złożona na konto komornika: PkO bP Xii O/warszawa
95 10201127 0000 1702 0013 3751najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej
banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

