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praca

Zatrudnię

 Mechanika samochodowego,
tel. 600 996 464
 Praca w Otwocku. Zatrudnię ślusarza
narzędziowego i presera, tel. 514 600 059,
pon.-pt. 9:00-15:00
 Prężnie rozwijająca się firma zatrudni operatora koparki i brukarza. Atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę, tel. 502 502 776

zatrudni
pomoc kuchenną
z doświadczeniem.
cV wraz ze zdjęciem
prosimy wysyłać na adres:
restauracja@stylowa-otwock.pl

5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Prace porządkowe. Dobre warunki,
665 304 016
 Apteka w Karczewie zatrudni
magistra, technika, technika na staż.
Kontakt: cv-apteka@wp.pl
 Dom opieki w Józefowie przyjmie
do pracy opiekunki i kucharki, tel. 695 701 631
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego
w Sobiekursku poszukuje głównego
księgowego w wymiarze 16/40 etatu,
tel. 22 780 65 95, sobiekursk@tlen.pl
Firma MOTGUM zatrudni pracowników
na produkcję. Kontakt osobisty.
Adres: ul. Wronia 18/20, 05-420 Józefów
 Gospodarstwo ogrodnicze z Piotrowic
(gmina Karczew) zatrudni osobę do prac
biurowych, e-mail: go.ogrodnicze@wp.pl
Hurtownia akcesoriów meblowych
w Sobiekursku zatrudni stolarzy
z okolic Otwocka i Karczewa. Kontakt
– Dariusz Król: dariusz.krol@sassc.com.pl,
606 640 658
 Kasjera-sprzedawcę, sklep spożywczy,
Karczew-Ługi, tel. 22 610 37 02
 Kierowcę kat. C na cały etat lub 1/2 etatu
– samochód asenizacyjny – okolice Otwocka;
tel. 609 519 753
 Kucharkę i pomoc kucharza z doświadczeniem, Otwock, tel. 501 852 563
 Manicurzystko-kosmetyczkę,
tel. 504619755

wizytówki

 Przyjmę fryzjerkę na 1/2 lub cały etat,
tel. 22 788 07 62, 600 953 967
Restauracja McDonald’s w Warszawie,
ul. Patriotów 197 (niedaleko stacji PKP
W-wa Radość) zatrudni na stanowisko:
pracownik restauracji, konserwator,
menadżer w szkoleniu. Szczegółowe
informacje: tel. +48 608 201 439
Szwaczki i krojczego, linia otwocka,
tel. 603 677 017, 535 953 315
 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
delikatesy Adria w Otwocku.
Wiadomość na miejscu.
 Zatrudnię kierowcę na szambiarkę,
wymagane kat. C oraz kurs na przewóz
rzeczy, tel. 796 233 600
 Zatrudnię kucharza oraz kelnerkę
do bistro w Kołbieli, tel. 606 33 44 13
 Zatrudnimy opiekunki, opiekunki
środowiskowe i inne z doświadczeniem
w opiece nad seniorami i niepełnosprawnymi,
tel. 669 913 716
 Zatrudnimy pracowników produkcji.
Mile widziana książeczka SANEPID.
Wiązowna Kościelna, tel. 508 040 031

Szukam

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

 Mężczyzna z Ukrainy podejmie proste
prace od lata w budownictwie, ogrodnictwie.
Gra na akordeonie, tel. 693 174 152

 Podejmę pracę dorywczą, prace porządkowe, Otwock, Karczew, tel. 795 395 730

 Posprzątam dom, mieszkanie,
umyję okna zaopiekuję się dzieckiem, proszę
o kontakt: 600 560 101
 Posprzątam, umyję okna, poprasuję,
ugotuję, mam wieloletnie doświadczenie.
Tel. 505 664 640
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 Odpowiedzialna. Zaprowadzę i odbiorę
dziecko z przedszkola, szkoły, tel. 510 089 528

nieruchomości
Sprzedam dom

 100 m2, działka 900 m2, Glina k. Otwocka,
tel. 601 774 384
 Centrum Celestynowa, tel. 512 061 481
 Sprzedam dom parterowy z działką
w Otwocku, tel. 22 859 72 29

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 – 149 tys. zł. Parterowy
z użytkowym poddaszem i piwnicą. Pow.
całkowita domu – ok. 100 m2. Dobre połączenie z Warszawą, Mińskiem, Górą Kalwarią.
Rozbudowana infrastruktura i komunikacja
miejska – autobusy do Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 DUCHNÓW – dom letniskowy 36 m2.
Wydane warunki zabudowy.
Ładne miejsce wśród lasów, w sąsiedztwie
całorocznych domów, z bardzo dobrym
i szybkim dojazdem do Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 JÓZEFÓW – 2 budynki – piętrowy dom
i budynek usługowy m.in. z częścią biurową,
socjalną, mieszkalną (osobne wejście).
Prosperujący zakład produkcyjny. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Wola Karczewska, dom o pow. 90 m2,
działka o powierzchni około 1100 m2, cena
299 000 PLN. Jolanta Galas, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl

 Podbiel, dom o pow. 80 m2, trzy pokoje,
działka o powierzchni około 1100 m2,
z dwoma budynkami gospodarczymi, cena
210 000 PLN. Jolanta Galas, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl

 Warszawa Wawer, bardzo dobra lokalizacja, dom 180 m2 na działce o pow. 600 m2.
Dom do remontu. Cena 690 000 PLN. Elżbieta
Dobrucka, 505 045 449, www.elandom.pl

 Otwock, sprzedam działkę o pow. 1058 m2
na Kresach, wraz z domem o pow. ok. 120 m2
przeznaczonym do remontu, cena
380 000 PLN. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Glinianka, ATRAKCYJNA CENA, dom
wolno stojący o pow. 72 m2, działka 800 m2,
możliwość podzielenia na dwa niezależne
mieszkania. Cena: 380 000 zł,
tel.: 513 401 901 >> WWW.CITIHOME.EU

 Glinki – 100/1453 m2, murowany, do remontu. Cena: 140 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 150/1190 m2, centrum, wszystkie
media. Cena: 590 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew – 143/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media.
Cena: 398 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
Osieck – dom wolno stojący, 3 pokoje,
pow. 70 m2/6000 m2, garaż, cisza!
Cena: 420 000 PLN, oferta: 1281/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
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Józefów – dom wolno stojący, 3 pokoje
150 m2/490 m2, cicha okolica, OKAZJA.
Cena: 450 000 PLN, oferta: 1203/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – segment, ul. Żeromskiego 73,
200 m2/223 m2, garaż, OKAZJA!!
Cena: 530 000 PLN, oferta: 1288/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Sprzedam działkę

 Budowlaną, Karczew, Częstochowska
1500 m2, warunki zabudowy, tel. 603 795 132

 Sobienie Biskupie, 1400 m2, wz,
tel. 501 162 330

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

 Gm. WIĄZOWNA – 900 m2 – 40 tys. zł.
Spokojna i zielona okolica, blisko Warszawy.
Wydane warunki zabudowy na dom jednorodzinny. Teren prężnie się rozwijający.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 MALCANÓW – 4500 m2 – 119 tys. zł.
Z warunkami zabudowy na dom
jednorodzinny i budynek gospodarczy.
Ładne miejsce. Komunikacja miejska,
szkoła w pobliżu. Pilna sprzedaż.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 DZIECHCINIEC – 1607 m2 – 105 tys. zł.
Działka budowlana w bardzo dobrej cenie!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – blisko
szkoły, przedszkola, sklepów, komunikacji
miejskiej. Wszystkie media. Ciche, zielone
miejsce wśród nowych zabudowań. 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.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. CELESTYNÓW – 4000 m2
– 130 tys. zł. Usługowa; pod magazyn
z częścią mieszkalną. Przy utwardzonej
drodze, ok. 700 m od trasy lubelskiej
(ekspresowej S17). Dobre wymiary, szybki
dojazd do Warszawy, Otwocka. Supercena.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 PRZEMYSŁOWA / USŁUGOWA
– południe powiatu otwockiego.
20100 m2 – 543 tys. zł. Sucha, w dobrych
wymiarach. Sąsiedztwo zakładów
produkcyjnych i przemysłowych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 Józefów, 0% prowizji od kupującego,
działka budowlana 955 m2, MPZP, wszystkie
media, druga linia zabudowy, okolice ul. Polnej, cena 450 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
 Sprzedam pięknie położoną działkę w Świdrze przy ul. Pogodnej – pow. 2577 m2, druga
linia zabudowy, doskonały dojazd, własny
podjazd. Arkadiusz P. Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl
 Karpiska, sprzedam działkę przemysłową
o pow. 4700 m2, plan zagospodarowania
przestrzennego. Cena 470 000 PLN, Jolanta
Galas, tel. 609 406 315, www.elandom.pl

Otwock, powierzchnia 2104 m², MPZP, możliwość
podziału, wszystkie media, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, rezydencjonalna.
Cena: 249 000 zł, tel.: 516 085 587, >> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

 Józefów – 1580 m2, budowlana,
ogrodzona, media, MPZP mieszkaniowo-usługowa, dom opieki, gabinety,
ul. Wyszyńskiego, cena: 430 000 zł
lub wynajem 1900 zł/mies., tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów-1203 m2, bardzo dobra
lokalizacja, media, dobre wymiary,
cena: 380 zł/m2, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock, ul. Moniuszki, 1375 m2, starodrzew, wszystkie media, asfalt, w okolicy
nowe domy jednorodzinne. Cena: 299 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Bracka, 800 m2, wszystkie
media, WZ na bliźniak lub na dom
jednorodzinny, kostka brukowa, w okolicy
zabudowa jednorodzinna. Cena: 270 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

(dojazd gratis)

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10

Otwock – działka budowlana 2196 m2,
42 x 52 m, MPZP, wszystkie media,
cena: 550 000 PLN, oferta: 1603/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 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

 Sprzedam pięknie położoną działkę w Świdrze przy ul. Pogodnej – pow. 2577 m2,
druga linia zabudowy, doskonały dojazd,
własny podjazd. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

odgrZybianie
klimatyZacji
tel. 608 173 880

Otwock – działka budowlana, CENTRUM,
514 m2, 28 x 18 m, wszystkie media, MPZP,
cena: 390 000 PLN, oferta: 1600/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Karczew – ul. Miziołka, pow. 326 m2
9 x 36 m, zabudowa szeregowa, asfalt,
wszystkie media, świetna okolica.
Cena: 100 000 PLN, tel.: 789 444 265

Otwock – działka budowlana, 1602 m2
26 x 62 m, wszystkie media,
MPZP, OKAZJA.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

Karczew, 627 m2 (dwie działki) dobra
lokalizacja, WZ na budynek
mieszkalny, blisko asfalt i wszystkie media.
Cena 115000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 336/2442/OGS
Wiązowna, 1100 m2, wymiary 22 x 50 m,
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 zalesiona, 1375 m2, wymiary
30 x 43 m przy drodze asfaltowej,
ogrodzona z 3 stron, media- en el.,
woda i kanalizacja. Brak MPZP.
Cena 320000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 381/2442/OGS

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją
do obsługi pogrzebów.

Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
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Sprzedam działkę cd.
Stara Wieś, działka zadrzewiona
o pow. 2035 m2. Położona przy drodze
asfaltowej na terenie zab. mieszkalnej.
Brak MPZP.
Cena 305000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 382/2442/OGS
Otwock Wielki, 1198 m2, wym. 30 x 39 m
w pobliżu pałacu i jeziora Rokola (80mb)
w terenie zabudowanym
- wydane WZ. Cena 125000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 376/2442/OGS

Sprzedam mieszkanie

 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. Wronia, 30 m², 4 piętro,
1 pokój, widna kuchnia, gotowe do wprowadzenia, cicha i zielona okolica, cena: 153000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, duża łazienka,
cicha i zielona okolica, cena: 239000 zł,
tel.: 507 847 874, 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 – mieszkanie 50,5 m2, 3 pok.,
piętro 2/3, po remoncie, balkon, centrum.
Cena: 240 000 PLN, oferta: 2154/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

Otwock, ul. Hallera, 48 m², parter, 2 pokoje, widna,
otwarta kuchnia, balkon, gotowe do
wprowadzenia. Cena: 225000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Batorego, 30 m², 1 pokój,
widna kuchnia, do wprowadzenia,
cena: 135000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Warszawska, 73 m², 3 pokoje,
kamienica, do remontu. Cena: 167500 zł,
tel.: 513 401 901, 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 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:
250 000 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 – mieszkanie 38,5 m2, ul. Krótka,
2 pok., piętro 1/2, balkon, zamknięte osiedle.
Cena: 229 000 PLN, po remoncie, garaż.
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
Otwock – apartament 98 m2, 2 pok.,
piętro 2/4, winda, garaż, os. zamk.
Cena: 479 000 PLN, oferta: 2151/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
 Otwock – 54 m2, II p., 2 pokoje, balkon,
nowe osiedle, Wioska Szwajcarska, do wprowadzenia, cena: 305 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 420 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 57 m2, I p., 3 pokoje,
balkon, wysoki standard,
cena: 313 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew – 58 m2, VI piętro, winda,
3 pokoje, balkon, do remontu,
osiedle Ługi, cena: 175 000 zł, tel. 693 024 482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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
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Sławomir Trzaskowski
tel. 601 616 570
05-400 Otwock, ul. Sosnowa 3
www.fast.nieruchomosci.pl
22 710 00 10
Otwock, 49,6 m2, nowe, dwupokojowe
mieszkanie na III p.,
kuchnia, łazienka, balkon.
Cena 247300 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 117/2442/OMS
Otwock, 54,45 m2, ładne, dwupokojowe
mieszkanie na II p., kw+ł+b
– gotowe do zamieszkania.
Cena 208000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 99/2442/OMS
Otwock, 49,3 m2, bardzo ładne,
nowoczesne mieszkanie na III p.,
dwa pokoje, kuchnia wyposażona,
łazienka, balkon
– gotowe do zamieszkania.
Cena 265000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 118/2442/OMS

Sprzedam

 Otwock, Centrum, lokal usługowy,
74 m², parter z witryną, w nowej
inwestycji, idealne miejsce na prowadzenie
własnej działalności, handel,
usługi stomatologiczne, salon
kosmetyczny, cena: 7000 zł netto/m2,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Józefów – lokal usługowy z witrynami
141 m2 – funkcjonujący, duży ruch
pieszy, wszystkie media,
cena 600 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

do wynajęcia

 Mieszkanie pracownikom,
tel. 662 171 224

 Pokój panom, tel. 22 299 11 92, 516 510 900
 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku, tel. 608 558 348
 Wynajmę dom z działką, 3-pokojowy.
Soplicowo, przy stacji PKP, 1500 zł,
tel. 506 915 539

 Otwock – wynajmę budynek 58 m2,
parter, pod usługi (sklep, punkt usługowy),
cena 2500 zł/mies., tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

konSultacje
lekarZy SpecjaliStÓW
 ginekOLOg, psychOLOg
– lek. med. Maja Świetlicka
 ginekOLOg, patOMOrfOLOg
– lek. med. grzegorz Matuszewicz
 psychiatra
– lek. med. Urszula sulimierska
 neUrOLOg
– dr n. med. Maria Maliszewska
– lek. med. norbert kolmaga
 UrOLOg
– lek. med. radosław szostek
 reUMatOLOg, internista
– lek. med. Monika Lubas
 radiOLOg, Usg
– lek. med. iwona Jarosz-cedro
 OrtOpeda
– lek. med. Marcin biesiada
 kardiOLOg
– lek. med. irmina fidala

diagnoStyka
obraZoWa

 RTG
 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 REZONANS MAGNETYCZNY
 MAMMOGRAFIA
 USG

REZONaNS maGNETYCZNY

promocja
TOmOGRaFIa KOmPUTEROWa
badania laboratoryjne
punkt pobraŃ CZYNNY Od 7.15
 BADANIA KRWI
 BADANIA HORMONALNE
 PATOLOGIA CIĄŻY
 BADANIA BIOCHEMICZNE
 DIAGNOSTYKA INFEKCJI
 DIAGNOSTYKA CHORÓB
NOWOTWOROWYCH
 SEROLOGIA GRUPY KRWI
 TOKSYKOLOGIA
 DIAGNOSTYKA ALERGII

promocja

-10% dO 31 maja
ul. powstańców Warszawy 3
(parking od ul. Smolnej)

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.
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gabinet
okuliStycZny
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM
REHABILITACJI
www.specer.pl

Lek. MałgOrzata grUchOła
Specjalista II st. okulistyki

Lek. anna rzeczkOwska
Specjalista II st. okulistyki
Ì Diagnostyka i leczenie

chorób oczu, wad wzroku
u dzieci i dorosłych.
Ì Diagnostyka i leczenie jaskry,
monitorowanie jaskry,
badania jaskrowe (pole
WidZenia, oct jaSkroWe,
pachymetria, pomiar
ciśnienia śrÓdgaŁkoWego,
gonioSkopia).
Ì Diagnostyka i leczenie
zapaleń brzegów powiek ze
szczególnym uwzględnieniem
etiologii nużeńca (demodeX).
Ì Diagnostyka chorób plamki
(oct plamki).
Ì Badania okulistyczne
kierowców.
Ì Okresowe badania
okulistyczne dla potrzeb
medycyny pracy.
Ì Wystawiamy recepty
refundowane przez nFZ
na leki i okulary.
Ì Zniżki na wizyty i badania
dla emerytów.
Ì pobieramy wymazy
z worków spojówkowych
(możliwość wykonania
posiewu i antybiogramu).
ZAPISY:
tW-med
05-400 otWock,
ul. andriollego 34/3
tel. 22 779 26 03
od godZ. 13.00
od poniedziałku do piątku

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!
®
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 Modelowanie

sylwetki
 noWość
 – Chirurgia
 plastyczna

 Flebologia
 Proktologia
 Ortopedia
 (komórki

 macierzyste)
 Ginekologia
 estetyczna
 Medycyna

 estetyczna
 Kosmetologia
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 cd.

 Józefów, lokal biurowo-usługowy
o powierzchni ok. 80 m2. Lokal znajduje się
w Józefowie przy jednej z głównych ulic
– bardzo dobra lokalizacja. Media miejskie.
Wynajem 1900 PLN + koszty mediów
według liczników. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

rodZinny
dom opieki
Rodzinny dom Opieki został stworzony z myślą
o osobach starszych, samotnych, cierpiących na
choroby wieku geriatrycznego, a szczególnie
osobach leżących oraz z ograniczeniami ruchowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie
w pracy z osobami w podeszłym wieku.
Naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery
prawdziwych warunków domowych. Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, zaufania
i szacunku. Zapewniamy opiekę długoterminową, całodobową i dzienną.
Świadczymy profesjonalne usługi
higieniczno-opiekuńcze. zapewniamy:
 konsultacje lekarskie,
 stałą współpracę z pielęgniarką,
 fizjoterapeutą, masażystą,
 terapeutą zajęciowym,
 pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 pomoc w organizowaniu imienin,
 urodzin i innych uroczystości,
 opiekę duszpasterską.
Nasza oferta obejmuje codzienne zajęcia pobudzające aktywność fizyczną oraz zajęcia twórcze pobudzające umysł, m.in. muzykoterapia,
biblioterapia, ergoterapia.
Służymy smaczną domową kuchnią
uwzględniającą potrzeby mieszkańców i zalecenia dietetyków. Zapewniamy cztery posiłki
dziennie oraz nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów w ciągu całego dnia.
Przewidujemy pobyt stały ośmiu osób.
Pokoje dwu- i trzyosobowe, położone na
parterze, wyposażone w łóżka rehabilitacyjne. dom przystosowany do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,
z bezpośrednim wyjściem na taras.

cennik UsłUg:
 Pobyt długoterminowy:
 od 2100 zł za miesiąc
 Pobyt dzienny:
 70 zł (od godz. 7 do 19).

Stara Wieś,
ul. mickieWicZa 1,
tel. 609 999 711

 Józefów, lokal biurowo-usługowy o powierzchni ok. 100 m2. Lokal mieści się na I p.,
przy jednej z głównych ulic Józefowa. Miejsca
parkingowe. Budynek monitorowany. Media
miejskie. Wynajem 2200 PLN + koszty mediów według liczników. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

 Otwock, Poniatowskiego, 23 m², drugie
piętro, kawalerka, w pełni umeblowane
i wyposażone w dobrym standardzie, czynsz
najmu 1000 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

poszukuję do wynajęcia

 Samotna mama z 3 dzieci pilnie szuka
taniego dwupokojowego mieszkanie
w Otwocku, tel. 507 347 889

kupię

 Mieszkanie 2-pokojowe, parter
lub I piętro za gotówkę, cały Otwock,
Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
tel. 22 769 27 88 www.elandom.pl

Karczew, os. Ługi, 48 m2, dwupokojowe
mieszkanie na parterze, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój, ogródek.
Cena 1250 zł/mies.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 59/2442/OMW

Otwock – mieszkanie 40 m2, 2 pok.,
piętro 1/2, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 1600 PLN, oferta: 1545/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

do wynajęcia lokal

 Lokal usł.-handlowy, 135 m2, I p. w centrum Otwocka, ul. Staszica 33, tel. 509 859 280
 Lokal usługowy, 63 m2, na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 Otwock, lokal usługowy, 80 m², parter,
z witryną, idealne miejsce na prowadzenie
własnej działalności, handel, gastronomia,
usługi stomatologiczne, salon kosmetyczny,
czynsz najmu 1200 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 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/mies.,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

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

uSŁugi
budowlane

 Cyklinowanie, układanie parkietów,
schodów, tel. 664 928 355
 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Elektryk; tel. 509 280 724

 Garaże blaszane, kojce dla psów, bramy
garażowe. Montaż gratis. Producent
22 2951263, 696 753 588 www.robstal.pl
 Malowanie dachów; tel. 601 203 559
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budowlane cd.

StanWeX i baza transportowa
zatrudni WulkaniZatora

Wykonam inst. elektryczne, TV,
uprawnienia, tel. 601 616 683

Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon,
 samodzielność i odpowiedzialność.

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

oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie,
 pracę w doświadczonym zespole.

Więcej informacji pod numerem telefonu 693-865-509.

rÓżne
kupię

 Tregle dwuteownik 12 lub 14, cegłę szczelinówkę; tel. 603 795 132

nauka

 Artykuły naukowe, teksty prasowe, marketingowe, użytkowe – tworzenie, redakcja, korekta. Tel. 693 280 472
Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327
 Książki – edycja, redakcja, opracowanie
graficzne. Profesjonalnie. Tel. 693 280 472

stanweX i baza transportowa zatrudni diagnOstĘ
z uprawnieniami do wykonywania legalizacji tachografów cyfrowych
Wymagania:
 doświadczenie na podobnym stanowisku,
 znajomość zagadnień diagnostyki pojazdowej,
 umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 wysoka kultura osobista.
oferujemy:
 umowę o pracę,
 atrakcyjne wynagrodzenie,
 niezbędne narzędzia do pracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu 693-865-509.

motoryZacja
kupię

 KUPIĘ AUTO krajowe lub zagraniczne,
rozbite, uszkodzone, niekompletne, wydajemy
zaświadczenia o kasacji auta; tel. 510 484 476

introligatorski
 INTROLIGATOR,
TEL. 603 912 688

medyczne
Y
T ZN
NE GIC
I
B O
GA TOL
A
OM
T
S
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

Skup samochodów osobowych i busów;
tel. 511 392 047

Sprzedam

 Mitsubishi Lancer, 1.7 benzyna, 87 300 km,
metalik, 2006 rok, klimatronic, centralny
zamek, 14 500 zł; tel. 509 657 704

ogŁoSZenie

ZATRUDNIĘ
specjalistę
ds. księgowości
i kadr
CV pocztą elektroniczną
na adres: ewam@mdml.net

OGŁOSZENIE
Starosta otwocki informuje, że 10 maja 2017 r. w siedzibach Starostwa powiatowego przy ul. górnej 13 i ul. komunardów 10
w otwocku został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu państwa, położonej w otwocku przy ul. Staszica 13, dla
której w Sądzie rejonowym w otwocku iV Wydziale ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr Wa1o/00078190/1,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 99/2, 99/3, 99/4
o pow. 80 m2 z obr. 43 – nieruchomość sprzedawana będzie
w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
dz. u. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
Wykaz wywieszony jest na 21 dni – tj. od dnia 10 maja do
31 maja 2017 r.
osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. dz. u. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) jakiekolwiek
prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia
21 czerwca 2017 r.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 ( pokój nr 20 ), tel. 788-15-34 w. 362 - 365.
Starosta Otwocki
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Zarząd powiatu w otwocku informuje, że 11 maja 2017 r. na tablicach tut. Starostwa powiatowego przy ul. górnej 13 i przy ul. komunardów 10 oraz na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność powiatu otwockiego, położonej w otwocku, oznaczonej jako
działka ew. nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w otwocku, dla
której Sąd rejonowy w otwocku iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Wa1o/00079168/5 zabudowanej budynkiem dawnego domu dziecka o pow. zabudowy 265 m2
oraz budynkami garażowymi.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj.
ul. Myśliwskiej.
Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 31/3
z obr. 165 w Otwocku, zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta
Otwocka nr 181/15 z 9 czerwca 2015 r. znak: WGGR.6831.75.2013.JC.
Działka położona jest na terenie nieobjętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykaz wywieszany jest na 21 dni – tj. do 1 czerwca 2017 r.
Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni, licząc
od dnia wywieszenia wykazu – tj. do 22 czerwca 2017 r.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zarząd powiatu w otwocku informuje, że 11 maja 2017 r. na tablicach tut. Starostwa powiatowego przy ul. górnej 13 i przy
ul. komunardów 10 oraz na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących
własność powiatu otwockiego, położonych w otwocku, oznaczonych jako działki ew. nr 31/10 o pow. 1500 m2, nr 31/11
o pow. 1500 m2 oraz nr 31/12 o pow. 1500 m2 z obr. 165 w otwocku,
dla których Sąd rejonowy w otwocku iV Wydział ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze Wa1o/00043718/5.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga
gruntowa – ul. Hrabiego). Przedmiotowe działki powstały w wyniku
podziału dz. ew. nr 31/3 z obr. 165 w Otwocku, zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Otwocka nr 181/15 z 9 czerwca 2015 r. znak:
WGGR.6831.75.2013.JC.
Przedmiotowe działki położone są na terenie nieobjętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykaz wywieszany jest na 21 dni – tj. do 1 czerwca 2017 r.
Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni, licząc
od dnia wywieszenia wykazu – tj. do 22 czerwca 2017 r.
Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27), tel. 788-15-37, 788-14-65 wew. 361.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

