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praca

Zatrudnię

 Agencja Nieruchomości ELANDOM
zatrudni współpracowników i agentów
nieruchomości. Doświadczenie nie jest
wymagane. Interesujący zespół, szkolenia,
rozwój. Prawo jazdy kat. B. Znajomość
środowiska Windows. CV: biuro@elandom.pl,
tel. 22 769 27 88.
 Damy pracę automatykom - utrzymanie
sprawności linii technologicznych i maszyn
produkcyjnych w zakresie układów
elektrycznych i automatycznego sterowania.
Wymagamy wykształcenia technicznego
i umiejętności szybkiego uczenia się;
adam.olszanka@baks.com.pl
 Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
Wiązowna; tel. 511 756 910

 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agent 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 na umowę w hurtowni w Otwocku
dla mężczyzn, tel. 603 793 633
Przyjmę do pracy elektryków – samodzielnych
pomocników, tel. 601 616 683
 SPZOZ w Celestynowie zatrudni lekarza
POZ, formy zatrudnienia i finansowania
do uzgodnienia, kontakt: tel. 609707091,
609124460, e-mail: zoz_cel@wp.pl
Zatrudnię blacharza lakiernika na pełny etat;
tel. 602 178 583, minibus@minibus.com.pl

 Firma transportowa z Mińska Mazowieckiego zatrudni kierowcę z kat. C+E
w transporcie krajowym, tel. 607 628 600

 Zatrudnię kierowcę kat. C+E
z doświadczeniem w jeździe na wywrotkach,
tel. 514 778 991

 Firma transportowa z Mińska Mazowieckiego zatrudni kierowcę z kat. C+E w transporcie międzynarodowym, tel. 605 600 120

 Zatrudnię kobietę do sprzątania.
Praca dodatkowa, godziny popołudniowe, tel. 511 017 165

 Kierowcę C+E, jazda po kraju,
naczepa firanka, pewne wynagrodzenie.
Wymagane doświadczenie, karta kierowcy;
tel. 510 415 068
 Kierownik działu produkcyjnego
- inżynier produkcji (wymagany tytuł
inżyniera). Praca w pkolicach Otwocka
(Karczew); adam.olszanka@baks.com.pl
 Krawcowe samodzielne, szwaczki.
Praca w Otwocku; tel. 514 010 008
 Krawcowe-Michalin; tel. 603 17 97 44

 Lekka praca dla mężczyzn, umowa
o pracę, Wiązowna, tel. 507 177 958

 Nawiążę współpracę z ortodontą,
również NFZ. CV na: hadent@hadent.pl
Osobę do pracy w pralni w Józefowie, info.
Tel. 506 749 349
 Pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki
w Józefowie na dyżury; tel. 22 394 83 29
 Poszukujemy konserwatora (mechanika)
wózków widłowych (mile widziane uprawnienia do konserwacji suwnic/podestów).
Praca w okolicach Otwocka (Karczew);
adam.olszanka@baks.com.pl

wizytówki

 Zatrudnimy magazynierki/magazynierów
do typowych prac magazynowych (mile
widziane uprawnienia na wózki widłowe):
kompletowanie zamówień, obsługa komputera i czytnika kodów. Wymagany brak
przeciwwskazań do noszenia/dźwigania.
Praca w okolicach Otwocka (Karczew);
adam.olszanka@baks.com.pl

27 lutego – 5 marca 2017 Linia OtwOcka

nieruchomości
Sprzedam dom

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. KARCZEW – dom 150 m2
– 165 tys. zł. Parterowy z użytkowym
poddaszem i piwnicą. Infrastruktura, komunikacja. Dobre połączenie z Warszawą,
Mińskiem, Górą Kalwarią.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. WIĄZOWNA – dom 80 m2
– 198 tys. zł. Infrastruktura,
komunikacja. Działka 1271 m2.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 JÓZEFÓW – 2 budynki – dom
jednorodzinny i budynek usługowy
m.in. z częścią biurową, socjalną,
mieszkalną (osobne wejście).
Prosperujący zakład produkcyjny.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Zatrudnimy pracownika do ochrony
obiektu (gmina Sobienie-Jeziory);
tel. 22 795 05 10, 507 190 781

Szukam

 Młoda podejmie pracę biurową
lub na recepcji; tel. 503 664 101
 Pielęgniarka zaopiekuje się 1 lub 2 osobami.
Ugotuje, może zamieszkać. Tel. 507 173 201
 Posprzątam dom, umyję okna,
poprasuję, ugotuję, mam wieloletnie
doświadczenie; tel. 505 664 640

Osieck – dom wolno stojący, 3 pok.,
63 m2/6000 m2, dojazd asfaltowy, okazja!
Cena: 420 000 PLN, oferta: 1281/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
Karczew – dom wolno stojący, 6 pokoi,
155 m2/550 m2, garaż, do remontu,
cena: 419 000 PLN, oferta: 1222/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
 Otwock, ul. Szkolna, blisko centrum,
dom wolno stojący o powierzchni 70 m2,
działka 800 m2, wszystkie media,
starodrzew, cena: 410 000 zł, tel.: 513 401 901,
>> WWW.CITIHOME.EU
 Glinianka, ATRAKCYJNA CENA, dom
wolno stojący o pow. 72 m2, działka 800 m2,
możliwość podzielenia na dwa niezależne
mieszkania. Cena: 389 000 zł,
tel.: 513 401 901, >> WWW.CITIHOME.EU
 Wiązowna, pół bliźniaka, 170 m2
na działce 1060 m2, rynek pierwotny,
stan deweloperski. Cena 749.000 zł.
Tel. 515 679 705, www.citihome.eu

Sprzedam działkę
 2700 m2, ogrodzoną, zagospodarowaną,
media (prąd, woda), na działce dom
drewniany i murowana oficyna. Lokalizacja:
okolice Góry Kalwarii - miejscowość
Kosumce, w pobliżu Wisła.
Cena do negocjacji, tel. 501 716 755
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

 Elektryk, up. SEP „E” i „D”, prawo jazdy B,
podejmie pracę w ww. zawodzie
lub inne propozycje; tel. 663 232 406
 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny), prace
biurowe, tel. 698 085 542

Emów– dom wolno stojący, 5 pokoi,
152 m2/1100 m2, garaż, kominek,
cena: 699 000 PLN, oferta: 1227/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

 0% prowizji! Atrakcyjny dom w Radości,
167 m2/745 m2, energooszczędny
i wygodny, dobra lokalizacja, spokojna
okolica, 930 000 PLN, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl

 Otwock – 150/1190 m2, centrum, wszystkie
media. Cena: 590 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 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
 Karpiska, ul. Wspólna, tereny przemysłowe,
budynek parterowy, 360 m2 gratis, cena
470 000 PLN, Jolanta Galas, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl
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 Piękna, duża działka w Aninie, unikatowa!

 Dąbrówka - 4200 m2, w okolicy zabudowa-

1953 m2, wszystkie media w ulicy, doskonała

nej domami, możliwość podziału na 3 działki

lokalizacja. 1 550 000 PLN, Anna Walczyna,

oraz dostępu do mediów, dobra lokalizacja,

tel. 660 280 776, www.elandom.pl

cena 50 zł/m2, tel. 693024482,

 Józefów, 526 m2, w trakcie wydzielenia,
pierwsza linia zabudowy, do stacji PKP ok.
600 m, wszystkie media w ulicy, Alicja Leszczyńska, tel. 880 373 373, www.elandom.pl

WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Moniuszki, 1375 m , starodrzew, wszystkie media, asfalt, w okolicy
nowe domy jednorodzinne. Cena: 299 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
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 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
 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
 Karczew, Całowanie. Działka o powierzchni 1010 m2 z WZ na budynek
handlowo-usługowy, zjazd z trasy DK50.
Cena 65.000 zł. Tel. 515 679 705
WWW.CITIHOME.EU

 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
 Osieck - 1120 m , dwie działki
2

budowlane, MPZP. Cena: 52 000 zł
za każdą, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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Sławomir Trzaskowski
tel. 601 616 570
05-400 Otwock, ul. Sosnowa 3
www.fast.nieruchomosci.pl
22 710 00 10
Glinki, 1200 m2, wymiary 23 x 50,
narożna, na terenie
nowych budynków
mieszkalnych, wydane WZ.
Cena 95000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 363/2442/OGS
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Otwock Wielki, 1198 m ,
wym. 30 x 39, w pobliżu pałacu
i jeziora Rokola (80 mb.),
w terenie
zabudowanym – wydane WZ.
Cena 125000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 376/2442/OGS

prace ziemne – transport
– wykończenia – remonty.
usługi: malowanie,
gipsowanie i inne.
Tel. 506 405 330

Wiązowna, 1100 m2, wymiary 22 x 50,
na terenie osiedla nowych budynków
mieszkalnych – częściowo ogrodzona,
z mediami przy dr. asfaltowej.
Sąsiednie działki zabudowane.
Cena 160000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 340/2442/OGS

Otwock, ul. Okrzei, 512 m2 – wymiary
17 m x 25 m, działka budowlana, narożna,
przy drodze asfaltowej, media w drodze:
energia i gaz. Działka objęta MPZP.
Cena 240000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 273/2442/OGS
 Gm. WIĄZOWNA – 1250 m2
– 41 tys. zł. Spokojna i zielona okolica,
ok. 30 km od Warszawy. Wydane warunki
zabudowy na dom jednorodzinny.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – działka
w bardzo dobrej cenie. Blisko szkoły, przedszkola, komunikacji miejskiej. Wszystkie
media. Zieleń i nowe zabudowania.
972 m2 – 188 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 OTWOCK – 6687 m2 – 469 tys. zł.
Pod dom jednorodzinny lub usługi
– np. dom opieki. Media, komunikacja
miejska (100 m), rzeka Świder. Sosnowe lasy.
Piękna okolica. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 BORYSZEW - 2961 m2 - 95 tys. zł.
Działka obok z WZ. W bardzo ładnym
miejscu, blisko zabudowań.
Prąd w drodze, woda w sąsiedztwie.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 USŁUGOWE – gm. Halinów
- przy trasie mińskiej – 9551 m2, i tuż
obok trasy lubelskiej - 3000 m2
(Wiązowna Kościelna). Wszystkie media,
bardzo dobre wymiary obu działek.
W sąsiedztwie zakłady produkcyjne
i usługowe. OKAZYJNA CENA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 PRZEMYSŁOWA / USŁUGOWA
– południe powiatu otwockiego.
20100 m2 – 555 tys. zł. Sucha, dobre
wymiary. Sąsiedztwo zakładów
produkcyjnych i przemysłowych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 Okolice Zakrętu – teren inwestycyjny
dla dewelopera. Z warunkami zabudowy
na 36 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
27000 m2. Lokalizacja!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
Otwock – działka budowlana, 1602 m2
26 x 62 m, wszystkie media, MPZP.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Karczew – działka budowlana, 800 m2
20x40 m, centrum, wszystkie media, WZ,
cena: 220 000 PLN, oferta: 1596/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
SZUKAM MIESZKANIA
dwupokojowego
do I piętra, w Otwocku, tel.: 510 445 018
Józefów – działka budowlana 1483 m2,
27 x 55 m, wszystkie media, MPZP,
cena: 680 000 PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
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Sprzedam mieszkanie

Otwock, 54,45 m2, ładne, dwupokojowe

 Bezpośrednio, spółdzielcze-własnościowe
M4 – 48 m2, I p., osiedle Zygmunta;
tel. 501 290 999

mieszkanie na II p., kw+ł+b
– gotowe do zamieszkania.
Cena 208000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl

Józefów, Reja 2, 96 m2, bezpośrednio,
własnościowe, dwupoziomowe, 2 i 3 piętro,
4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, balkon,
podwójne miejsce garażowe, piwnica,
tel. 603 877 025, 605 558 355.
Cena 475 000 zł (do negocjacji)
 Odstąpię partycypację, mieszkanie TBS
Józefów, 3 Maja. Niedrogo, tel. 691 537 981
 Otwock Ługi, Lecha, 3 pokoje, 65 m2, cena
235 000 lub zamienię na mniejsze, 2 pokoje,
najchętniej na Ługach; tel. 510 378 557
 Otwock, 29 m2, II p., osiedle śród.,
145 000 zł; tel. 511 390 506, bezpośrednio
 Otwock, 34 m2, ul. Smolna; tel. 509 156 836

 Otwock, ul. Generalska, 54 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, taras
15 m2, piwnica, nowe, gotowe do wprowadzenia, cena 275.000 zł, tel. 22 719 95 30

 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 – 55 m2, parter, 3 pokoje,
balkon, do wprowadzenia, osiedle Ługi,
cena: 230 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 35,5 m2, II piętro, 2 pokoje,
balkon, do wprowadzenia, osiedle Ługi,
cena: 168 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów - 28 m2, I p., balkon, do zamieszkania, cena: 184 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 449 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 57 m , I p.,3 pokoje,
balkon, wysoki standard,
cena: 313 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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 Karczew – 58 m2, VI piętro, 3 pokoje,
balkon, do remontu, osiedle Ługi,
cena: 184 000 zł, tel. 693024482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów, 30 m², 1 piętro, 1 pokój,
widna kuchnia, balkon, cena:179 000 zł,
tel.: 513 401 901, >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Batorego, 38 m², 2. piętro,
2 pokoje, do odświeżenia, cicha, spokojna
okolica, cena:165 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 99/2442/OMS
Otwock, ul. Poniatowskiego, 54,5 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, gotowe do wprowadzenia,
balkon, cicha i zielona okolica,
cena: 239000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Karczew, ul. Andersa, 36 m², 2 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia,
Cena:165 000 zł, tel.: 513 401 901,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Karczew, ul. Berlinga, 48 m², 3 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia,
cena:164 000 zł, tel.: 516 085 587,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Hallera, 68,33 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, wykończone
w dobrym standardzie, cena: 379 000 zł,
tel.: 516 085 587, >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 51 m², 2 piętro, 2 pokoje, zadbane,
przestronne, widne mieszkanie z balkonem.
Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym, zadbanym, strzeżonym osiedlu. Cena: 250 000zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Batorego, 48 m², 1 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, w pełni wyposażone, gotowe do wprowadzenia, balkon,
cicha i zielona okolica, cena: 209 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Kraszewskiego, 54 m², 1 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, duży balkon,
gotowe do wprowadzenia, dobry standard,
cena: 309 000 zł, tel.: 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Poniatowskiego, 28 m²,
4 piętro, pokój, widna kuchnia, do remontu,
cena: 140000 zł, tel.: 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Kościuszki, 48 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia,
cena: 204 000 zł, tel.: 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane, przestronne, widne mieszkanie z balkonem na
parkietach 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. Hallera, 48 m², trzecie piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, stan bardzo dobry,
gotowe do wprowadzenia, wyposażone w dobrym
standardzie. Cena: 265 000 zł,
tel.: 507 847 874,WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, blisko PKP, mieszkania o różnych
powierzchniach w stanie deweloperskim,
piętra I/II. Cena 3 900 zł-4 400 zł/m²,
Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806,
www.elandom.pl
 Atrakcyjne, 4-pokojowe mieszkanie w Michalinie o pow. 109 m2, taras 50 m2, parter,
osobne wejście do mieszkania, miejsce w garażu podziemnym w cenie. Niski czynsz!!!
Arkadiusz P. Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl
 Sprzedam mieszkanie, 54 m2, dwa duże
pokoje, wygodne, jasne. Lokalizacja – bliskie
Ługi, cena 245 000 zł. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. kom. 660 280 042, www.elandom.pl
 Mieszkanie w Michalinie, trzy pokoje,
43 m2, cena 180 000 zł, do remontu.
Arkadiusz P. Lenicki, tel. kom. 660 280 042,
www.elandom.pl
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Otwock, 51,95 m , nowe, dwupokojowe
mieszkanie, I p., k+ł+b.
Cena 259750 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 60161657
Nr oferty 114/2442/OMS

Otwock – mieszkanie 30 m2, 1 pok.,
piętro 4/4, os. Batorego, OKAZJA
Cena: 135 000 PLN, oferta: 2153/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 57 m2, 2 pok.,
piętro 0/1, bezczynszowe, OKAZJA.
Cena: 189 000 PLN, oferta: 1867/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 69 m2, 3 pok.,
piętro 1/2, os. zamk., 2 balkony, garaż.
Cena: 350 000 PLN, oferta: 2150/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Do wynajęcia
 Domek 50 m2, ogród 250 m2,
centrum Otwocka, zaciszne
miejsce, 1500 zł/m-c;
tel. 606 373 375
 Garaż murowany do wynajęcia
– okolice bazaru; tel. 693 333 995

Otwock, 57.99 m2, nowe, dwupokojowe
mieszkanie, I p., k+ł+b.
Cena 289950 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 115/2442/OMS

 Mieszkanie w domu jednorodzinnym
w Otwocku; tel. 516 469 746, 519 589 880
 Pokoje panom! Tel. 516 510 900
Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro 2/3, centrum, os. zamk., balkon,

Otwock, 72,22 m2, nowe, trzypokojowe
mieszkanie, I p., kw+ł+b.
Cena 361100 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 116/2442/OMS

cena: 1400 PLN + czynsz, oferta: 1541/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Otwock, 60 m2, trzypokojowe mieszkanie
na II p. K widna + ł + WC + b.
Ładne, umeblowane, dostępne od zaraz.
Cena: 1200 zł

Otwock, 36,70 m2, ładne, jednopokojowe
mieszkanie w centrum miasta, po remoncie,
parter – widna kuchnia + łazienka.
Cena 185000 zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 101/2442/OMS

FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 60161657
Nr oferty 16/2442/OMW

Do wynajęcia lokal

 Lokal (kwiaciarnia) na Ługach;
tel. 604 493 420
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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
- igłoterapia sucha
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
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. Magdalena Pieniężna
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
ĆWICZENIA DLA KOBIET
W CIĄŻY, KINESIOTAPING
REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®

noWośĆ!
JeTT pLaSma
 Mało inwazyjne
 podnoszenie
 powiek
 Lifting twarzy
 i szyi
 Redukcja
 rozstępów
 Rozjaśnianie
 przebarwień
 Redukcja
 kurzych łapek
 Redukcja blizn
 Leczenie
 trądziku
 aktywnego
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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Do wynajęcia lokal cd.
polub nas na Facebooku

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!

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

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

 Otwock, Krucza, kawalerka, 28,5 m²,
pierwsze piętro, widna kuchnia, pokój,
po remoncie, w pełni umeblowane,
czynsz najmu 1200 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Kupię

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
m.stelmaszak@neostrada.pl
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Pilnie kupię dom w Otwocku
do remontu, Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl

naJnOwOczeŚnieJsze
badania OkuListyczne
gdx, Oct

introligatorskie

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

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

usg
stawów biodrowych, tarczycy, brzucha, ciąża

terapia psychologiczna BiofeedBack
– przyjemne doskonalenie umysłu.
adhd, add, proBlemy szkolne

dr MałgOrzata hernik

Dla domu

masaż leczniczy, akupunktura

nOwOŚĆ w OtwOcku

kardiOLOg

 Otwock, Centrum, lokal usługowy,
68 m², parter, z witryną, idealne miejsce
na prowadzenie własnej działalności,
handel, gastronomia, usługi
stomatologiczne, salon kosmetyczny,
czynsz najmu 3500 zł/mc,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

27 lutego – 5 marca 2017 Linia OtwOcka

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

uSłuGi
Budowlane

 Cyklinowanie, układanie parkietów,
schodów, tel. 664 928 355
 Docieplanie budynków,
szybko, tanio, solidnie;
tel. 502 053 214
 Malowanie dachów;
tel. 601 203 559

STomaToLoGia
meraDenT
 PrOtezy nfz
 protetyka
 stomatologia zachowawcza
 stomatologia dziecięca
 higiena – atrakcyjne pakiety

w czwartki

Międzylesie, ul. Żegańska 14, lok. 3

tel. 22 612 74 80
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 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

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna
pacjentów leżących w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia
Y
T ZN
NE GIC
I
B O
GA TOL
A
OM
ST

 Prace licencjackie, magisterskie,
doktorskie, artykuły naukowe, książki,
teksty prasowe, marketingowe,
użytkowe – redakcja, korekta, tłumaczenia
na angielski. Tel. 693 280 472

Sprzedam

 Zestaw hydroforowy! Tel. 516 510 900

moTorYZacJa
Kupię

 Kupię auto krajowe lub zagraniczne,
rozbite, uszkodzone, niekompletne,
wydajemy zaświadczenia
o kasacji auta, tel. 510 484 476
Skup samochodów osobowych i busów,
tel. 511 392 047

uWaGa!

ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,
implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

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

Transportowe
Bus 9-osobowy; tel. 601 203 559

różne
Kupię

 Rośliny domowe! Tel. 516 510 900

nauka

 Matura – język polski – filolog
z wieloletnim doświadczeniem.
Tel. 693 280 472

Ogłoszenia
do
następnego
numeru
przyjmujemy
do
cZWarTKu,
2 marca,
do
godz. 15

Obwieszczenie wóJta gMiny wiĄzOwna
o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 9
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy wiązowna
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. dz. u. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art.
39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. dz. u. z 2016 r. poz. 34 ze zm.) wójt gminy
wiązowna zawiadamia o podjęciu 29 listopada 2016 r. uchwały rady gminy
wiązowna nr 148.XXXii.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy wiązowna zatwierdzonego uchwałą nr 127.XVi.2015 rady gminy
wiązowna z 30 października 2015 r.
zmiana nr 9 studium obejmuje wyłącznie korektę zapisów dotyczących
wskaźników miejsc parkingowych dla wszystkich terenów oznaczonych w studium symbolami: mu, u, pu, uc, up z wyłączeniem tych zapisów, które odnoszą się do miejsc parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w ramach tychże terenów. wyżej wymieniona uchwała dostępna jest w Biuletynie informacji publicznej urzędu gminy wiązowna pod
adresem: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=163946.
zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby zainteresowane
mogą składać wnioski do sporządzanej zmiany nr 9 studium w siedzibie lub na
adres urzędu gminy wiązowna, ul. lubelska 59, 05-462 wiązowna. wnioski
należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl, do wójta gminy wiązowna
w terminie do 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
ponadto zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie urzędu gminy, 05-462 wiązowna, ul. lubelska 59, pok. 005.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt gminy wiązowna.
jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. dz. u.
z 2016 r. poz. 34 ze zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiązowna.
zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do regionalnego dyrektora ochrony Środowiska w warszawie oraz do państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego w otwocku o uzgodnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
ww. zmiany studium.
pismem znak: wooŚ-iii.410.34.2017.jd z 9 lutego 2017 r. regionalny
dyrektor ochrony Środowiska w warszawie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium.
z kolei pismem znak: zns.470.7.2017.s.w. 400.2017 z 26 stycznia 2017 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny w otwocku stwierdził, że „nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiązowna.”
Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to, że zachodzi przesłanka określona w art. 48 ust.1, czyli, że przedmiotowa zmiana studium nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko, wójt gminy wiązowna odstąpił od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany nr 9
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
wiązowna.
Wójt Gminy Wiązowna

