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praca

Zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + premie! Praca
w Warszawie. 665 304 016

7 osób niepełnosprawnych do prac porządkowych. ZPCHr. Premie. Praca
w Warszawie. 665 304 786
 Do prac w ogrodach, lasach, prawo jazdy
mile widziane, tel. 603 195 323
Firma Ekopak-Plus w Jatnem
k. Celestynowa zatrudni na umowę
o pracę pracowników produkcyjnych.
CV na: sekretariat@ekopak-plus.pl lub
osobiście – Jatne 84c, tel. 22 610 48 32
Hurtownia akcesoriów meblowych
w Sobiekursku zatrudni stolarzy
z okolic Otwocka i Karczewa. Kontakt
– Dariusz Król: dariusz.krol@sassc.com.pl,
606 640 658
 Kucharkę, pomoc kucharza z doświadczeniem w Otwocku, tel. 501 852 563
 Magazyniera do firmy w Karczewie.
CV na adres: praca@tkrem.pl

 Praca w Otwocku. Zatrudnię ślusarza narzędziowego i presera, tel. 514 600 059,
pon.-pt. 9:00-15:00

 Pielęgniarka na emeryturze podejmie
opiekę nad dzieckiem lub osobą wymagającą
opieki, tel. 721 438 273

 Pracownika obsługi klienta na podjeździe
stacji paliw ORLEN, ul. Kołłątaja 61, Otwock,
tel. 668 031 489

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

 Przyjmę do pracy elektryków – pomocników, absolwentów szkoły elektrycznej,
tel. 601 616 683
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: +48 608 201 439
 Zatrudnię automatyka-mechanika
znającego problematykę urządzeń automatyzujących montaż – stoły obrotowo-podziałowe, manipulatory pneumatyczne,
sterowanie PLC. Kontakt mailowy:
biuro@plastan.com.pl
 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
delikatesy Adria w Otwocku. Wiadomość
na miejscu
Zatrudnię kierownika oraz sprzedawcę do
sklepu mięsnego w Józefowie. Wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku.
CV proszę wysyłać na e-mail: jula02@op.pl,
tel. 691 303 016

 Manicurzystkę oraz kosmetyczkę,
tel. 504 619 755

 Zatrudnię kobietę do sprzątania. Praca pięć
godzin dziennie, godziny popołudniowe
lub ranne, tel. 511 017 165

 Operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem, tel. 514 778 991

Zatrudnię mężczyznę na stanowisko biurowomagazynowe. Znajomość obsługi komputera.
Prawo jazdy kat. B, tel. 732 660 350

 Murarzowi zlecę postawienie wiaty, też
emerytowi, tel. 603 195 323

 Panie do szycia, Otwock, tel. 606 702 313

 Pomocnika hydraulika, tel. 602 625 836

 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 w Karczewie, poszukujemy pracowników produkcyjnych do obsługi maszyn,
oraz magazynierów (operatorów wózków
widłowych). CV proszę wysyłać na:
adam.olszanka@baks.com.pl, tel. 662-138-729
w godz 9.00-14.00

29 maja – 4 czerwca 2017 Linia OTwOcka

 Zatrudnimy opiekunki, opiekunki środowiskowe i inne z doświadczeniem w opiece
nad seniorami i niepełnosprawnymi,
tel. 669 913 716
 Zatrudnimy pracownika z doświadczeniem
do masarni w Otwocku, biuro@elted.pl,
22 779 55 00

Szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS (Płatnik-przekaz elektroniczny), prace biurowe,
tel. 698 085 542
 Mężczyzna z Ukrainy podejmie od lata
proste prace w budownictwie, ogrodnictwie.
Gra na akordeonie, tel. 693 174 152

wizyTówki
Kierownik budowy, nadzory
budowlane, odbiory budowlane domów
i mieszkań, doradztwo
techniczne, kosztorysy, przeglądy
okresowe budynków.

Tel. 518 533 311

 Rencista, prawo jazdy B, C, tel. 504 641 646
 Zaopiekuję się starszą osobą,
tel. 500 029 674

nieruchomości
 Dziecinów Nowy, dom z bala 80 m2, działka
1250 m2, cena 250 000 PLN, Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl

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

 Warszawa-Wawer, bardzo dobra lokalizacja, dom 180 m2, działka 600 m2. Zgrabny
klocek do remontu. Elżbieta Dobrucka,
505 045 449, www.elandom.pl

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – CENTRUM. Superlokalizacja. Obok szkoły,
przedszkola, przystanku. Dom 50 m2 na bardzo ładnej działce o pow. 700 m2. Zielona
okolica. 250 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000
 Gm. KARCZEW – 149 tys. zł. Parterowy
z użytkowym poddaszem i piwnicą. Dobre
połączenie z Warszawą, Mińskiem, Górą
Kalwarią. Pow. całkowita – ok. 150 m2.
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
 Wola Karczewska, dom 90 m , działka
1100 m2, cena 299 000 PLN. Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl
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 Łukowiec, sprzedam uroczy domek na
dużej działce ze stawem i kawałkiem lasu.
Odległość od Warszawy 70 km, 26 km do
Mińska. Domek do wprowadzenia. Anna
Walczyna, 660 280 776, www.elandom.pl
 Radość, dom 167 m2, energooszczędny,
stacja uzdatniania wody, garaż. Ładny ogród.
Ideał! Stan: do wprowadzenia. Anna
Walczyna, 660 280 776, www.elandom.pl

 Otwock Wielki – siedlisko-dom, pom.
gospodarcze, stodoła, działka 1450 m2, bdb.
lokalizacja, cena: 215 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 140/1190 m2, centrum, zacisznie,
wszystkie media, dobre wymiary pomieszczeń,
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
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
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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
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
Pilnie – działkę w Józefowie;
tel. 792 330 773
 Sobienie Biskupie, 1400 m2, wz,
tel. 501 162 330
 Wólka Mlądzka, budowlana, 1410 m2,
woda, kanalizacja i prąd w ulicy. Złożony
wniosek o warunki zabudowy na dom
jednorodzinny. Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, 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 Wielki – 7600 m2, bardzo dobra
lokalizacja, pod zabudowę mieszkaniową
lub usługową, blisko pałacu,
cena: 350 000 zł, tel. 693 024 482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów – 1580 m , 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
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 Józefów – 1203 m2, bardzo dobra
lokalizacja, media, dobre wymiary,
cena: 380 zł/m2, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 MALCANÓW – 4500 m2 – 99 tys. zł!
Z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny i budynek gospodarczy. Sosnowe lasy.
Komunikacja miejska, szkoła w pobliżu.
OKAZJA NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. WIĄZOWNA – 900 m2 – 40 tys. zł.
Spokojna i zielona okolica, ok. 30 km od
Warszawy. Wydane warunki zabudowy na
dom jednorodzinny. 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

 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
 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 – 2250 m2 – 394 tys. zł. Pod
dom jednorodzinny / bliźniak i usługi. Blisko
centrum - kolei SKM, szkoły, przedszkola,
przychodni, rzeki Świder. Dobre wymiary.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Otwock, ul. Narutowicza, pow. 2212 m²,
MPZP, dostęp do wszystkich mediów,
w sąsiedztwie sklepy, apteka, szkoła
restauracja, częściowo ogrodzona i z jednej
strony graniczy z lasem, cena 210 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów-Górki, pow. 3008 m², WZ na dwa
domy, prąd, woda, gaz, działka ogrodzona,
przy drodze asfaltowej, cena 450 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

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
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
Otwock – działka budowlana, 1549 m2,
32 x 48 m, ul. Żeromskiego, kanalizacja, woda.
Cena: 239 000 PLN, oferta: 1622/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

 Konik Nowy, działka inwestycyjna, MPZP
usługi, wielkość do 30.000 m2 szerokość
do 100 m, położona 300 m od zjazdu
z planowanej obwodnicy, cena: 300 zł/m2,
tel. 515 679 705 WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m2,
warunki zabudowy, kostka, w okolicy nowe
domy, cena: 270 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Dziechciniec, 1540 m2, warunki zabudowy,
prostokąt, prąd, nowe domy w sąsiedztwie,
sucha, cena: 95 000 zł, tel.: 513 401 901,
>> WWW.CITIHOME.EU
 Lipowo, pow. 1500 m², WZ, prąd,
wodociąg, szambo, w sąsiedztwie zabudowa
domów jednorodzinnych z widokiem
na pola i łąki, cena 90 000 zł, tel.: 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

medycZna
pielęgnacja Stóp
w domu u klienta

tel. 518 158 017

Otwock zalesiona, 1375 m2,
wymiary 30 x 43, 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

Stara Wieś działka zadrzewiona
o pow. 2035 m2. Położona przy drodze
asfaltowej na terenie zab. mieszkalnej.
Brak MPZP.
Cena 305000 zł
Nr oferty 382/2442/OGS

Otwock Wielki, 1198 m2, 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

 OTWOCK - 1500 m2 - 142 tys. zł. Wszystkie media. Szkoła, komunikacja, zieleń.
OKAZJA. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000

 Otwock-Soplicowo, 1300 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew, cena: 299 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

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

Sprzedam mieszkanie

 Bezpośrednio sprzedam ładną kawalerkę
w centrum Otwocka, po remoncie, 29 m2,
spokojne osiedle, dużo zieleni, ul. Poniatowskiego 1A, cena 165 tys. zł, tel. 534 557 255

Karczew, 627 m2 (dwie działki),
dobra lokalizacja, WZ pod budynek mieszkalny, blisko asfalt i wszystkie media.
Cena 115000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 336/2442/OGS

 Mieszkanie w Emowie, 36 m2, II piętro, wykończone, cena 178 tys. zł, tel. 516 478 350
 Batorego, 30 m², 4 piętro, 1 pokój, widna
kuchnia, cena: 135 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Graniczna, 43 m², 2 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia,
cena: 180 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją
do obsługi pogrzebów.

Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
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Otwock, ul. Hallera, 48 m², parter, 2 pokoje,
widna, otwarta kuchnia, balkon, gotowe do wprowadzenia, cena: 219 999 zł, tel.: 507 847 874,
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. Przewoska, 48 m², 2 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, wykończone
w dobrym standardzie, po generalnym
remoncie, w pełni umeblowane, meble
w cenie, cena: 249 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Warszawa-Międzylesie, 18 m²,
parter z ogródkiem, zadbane, 2 km do PKP,
500 m do Centrum Zdrowia Dziecka, bardzo
dobra komunikacja z centrum Otwocka.
Cena: 160 000 zł, tel. 790 740 210
>> 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: 259 000 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. Wyspiańskiego 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, duża
łazienka, cicha i zielona okolica,
cena: 239 000 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
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Otwock – mieszkanie 50,5 m2, 3 pok.,
piętro 2/3, po remoncie, balkon, centrum
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
Cena: 240 000 PLN, oferta: 2154/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

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
Józefów – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro 1/1, trzy poziomy, centrum.
Cena: 390 000 PLN, oferta: 1870/OMS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
 Otwock – 54 m2, II p., 2 pokoje,
balkon, nowe osiedle, Wioska
Szwajcarska, do wprowadzenia,
cena: 305 000 zł, tel 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 420 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 57 m2, I p., 3 pokoje,
balkon, wysoki standard,
cena: 292 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew – 58 m2, VI piętro, winda,
3 pokoje, balkon, do remontu, osiedle
Ługi, cena: 175 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock, apartament 116 m2, garaż,
piwnica 20 m2, osiedle Chrobrego, II piętro,
OKAZJA, 450 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
 Stara Miłosna, wykończone mieszkanie,
61 m2, na parterze ogródek. Odległość od
Traktu Brzeskiego: 600 m. Cena 480 000 PLN
do negocjacji - okazja. Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
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

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

Józefów, 85 m2, ładne, trzypokojowe
mieszkanie na parterze, w kameralnym
budynku – gotowe do zamieszkania.
Cena 495000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 124/2442/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

Otwock, 48,70 m2, mieszkanie na
II piętrze, dwupokojowe, z widną kuchnią
i łazienką, blisko centrum.
Cena 199000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 125/2442/OMS

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

do wynajęcia
 Pokój panu, tel. 22 299 11 92, 516 510 900
 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku, tel. 608 558 348

 Józefów, lokal biurowo-usługowy, 100 m2.
Lokal mieści się na I p. przy jednej z głównych
ulic Józefowa. Miejsca parkingowe.
Budynek monitorowany. Media miejskie.
Czynsz 2200 PLN + media. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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.

uSŁugi
Budowlane

 Cyklinowanie, układanie parkietów,
schodów, tel. 664 928 355

introligatorski
 INTROLIGATOR,
TEL. 603 912 688

medyczne

 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
Otwock, dwupokojowe mieszkanie, 51 m2
do wynajęcia, wysoki standard,
ścisłe centrum Otwocka, cena 2200 zł/mies.
Tel. 515 679 705,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Majowa, dom wolno stojący
o powierzchni 160 m2, działka 1800 m2,
wszystkie media, do wprowadzenia, niedaleko
Świder, cena: 539 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Rudno, dom 100 m2 oraz 370 m2 budynki
warsztatowe, 500 m od trasy dk50, dojazd
asfalt. Działka 1450 m2, cena: 260.000 zł,
tel.: 515 679 705, WWW.CITIHOME.EU

Otwock – mieszkanie 103 m2, 3 pok.,
piętro 2/4, os. zamk., m. postojowe,
cena: 2000 PLN, oferta: 1534/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

do wynajęcia lokal
Dwupoziomowy lokal, 160 m2, przystosowany do każdej działalności usługowo-handlowej, przy stacji PKP Michalin, parking,
3500 zł/mies., tel. 609 048 202
 Lokal usługowy, 63 m2, na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 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

Kupię

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

 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

różne

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

nauka
Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327

dla domu

MOskiTiery
rOLeTy
VerTicaLe
dOMOfOny
Tomasz Kałowski

tel. 601 94 36 74

 Książki – edycja, redakcja, opracowanie
graficzne. Profesjonalnie. Tel. 693 280 472

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
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

 Książki, broszury, biuletyny – redakcja,
edycja, opracowanie graficzne, skład i łamanie.
Tel. 693 280 472
 Poprawki maturalne, semestralne, roczne,
zagrożenia, lekcje bieżące. Tel. 693 280 472

różne
Wydzierżawię konie doświadczonemu
do rekreacji, tel. 601 912 778

motoryZacja
Kupię
Skup samochodów osobowych i busów;
tel. 511 392 047

Sprzedam
MERCEDES-BENZ, E 320 CDI, sedan,
2006 r., diesel, automat, srebrny metalik,
garażowany, full wyposażenie, stan idealny,
25 500 zł. Tel. 501 703 190
 Mitsubishi Lancer, 1.7 benzyna, 87 300 km,
metalik, 2006 rok, klimatronic, centralny
zamek, 14 500 zł, tel. 509 657 704

uWaga!
ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do cZWartKu,

1 czerwca,
do godz. 15
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StanWeX i baza transportowa
zatrudni WulKaniZatora
Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon,
 samodzielność i odpowiedzialność.
oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie,
 pracę w doświadczonym zespole.

Więcej informacji pod numerem telefonu 693-865-509.
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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.

zawiadOMienie wOJewOdy MazOwieckiegO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. dz. U. z 2015 r., poz.
2031 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej s17 warszawa (w. zakręt) – garwolin na odcinku węzeł „Lubelska”
(bez węzła) – garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: część
nr 3: na odcinku kołbiel (koniec obwodnicy) – garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km”, inwestor: Generalny
dyrektor dróg Krajowych i autostrad, działający przez pełnomocnika – pana roberta Kalinowskiego, 4 kwietnia 2017 r. oraz 9 maja 2017 r. zmienił wniosek, rozszerzając zakres
inwestycji o dodatkowe działki inwestycyjne.
numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem
– numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach
– numery działek po podziale)
OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska ogłasza, że 26.06.2017 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku, mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2,
w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 nieruchomości
położonej: Wiązowna Kościelna, gm. Wiązowna, dla której IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1O/00042713/3 należącego do dłużnika:
Krzysztof Jabłonowski.
Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 129/4
o łącznej powierzchni 2 820,00 m kw. Działka gruntu jest niezabudowana,
nieogrodzona, nieuzbrojona, zadrzewiona drzewami o charakterze krajobrazowym. Działka znajduje się na terenie, dla którego nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według
Studium Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
nr 205/XXI/2002 z 31.01.2000 r. Rady Gminy Wiązowna oraz Studium
będącego w opracowaniu, a niebędącego aktem prawa miejscowego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową gospodarczą.
Suma oszacowania udziału 1/2 to 202 350,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134 900,00 zł. Wartość całej
nieruchomości oszacowano na kwotę 404 700,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 235,00 zł, na konto
komornika: PKO BP XII O/Warszawa 95 1020 1127 0000 1702 0013
3751 najpóźniej w dniu (roboczym) poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być złożona również w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

w projektowanym pasie drogowym, działki nienależące do skarbu państwa,
podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję:
gmina kołbiel
obręb Lubice, jednostka ewidencyjna 141705_2.0014_Lubice, działki o nr ew.:
24/2 (24/3, 24/4), 697/4 (697/8, 697/9)
w projektowanym pasie drogowym działki, należące do skarbu państwa,
będące we władaniu generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, położone
w liniach rozgraniczających teren inwestycji przeznaczone w całości do przejęcia pod inwestycję:
gmina kołbiel
obręb Lubice, jednostka ewidencyjna 141705_2.0014_Lubice, działki o nr ew.: 749/1.
numery działek przeznaczone pod przebudowę/budowę sieci uzbrojenia
terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę
sieci uzbrojenia terenu):
gmina pilawa
obręb puznówka, jednostka ewidencyjna 140310_5.0007_Puznówka, działki o nr ew.:
536, 538/1, 538/2, 546 (546/5), 548 (548/3), 549 (549/2), 504/6 (504/11).
w pozostałej części obwieszczenie z 16 marca 2017 r. nie ulega zmianie.
zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
akta sprawy do wglądu znajdują się w wydziale Infrastruktury mazowieckiego
Urzędu wojewódzkiego w warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 warszawa, pok. 639
w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie
można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia
wydania orzeczenia w sprawie.
wi-ii.7820.1.8.2016.ac
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Firma zajmująca się obsługą nieruchomości
poszukuje osób na stanowiska:

SerWiSant SprZętu mechanicZnego
(naprawa ciągników rolniczych, kosiarek itp.) oraz

KieroWca.
w przypadku posiadania prawa jazdy kat. C oraz C1e
dodatek do wynagrodzenia.
CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@awima.pl
z dopiskiem: „Serwisant sprzętu mechanicznego” lub „Kierowca”.
Lokalizacja: Warszawa-Wawer.
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walki jest wiodącym producentem innowacyjnych, bezpiecznych dla
środowiska laminatów technicznych i opakowań ochronnych. Specjalizujemy się w produkcji inteligentnych produktów multilaminatowych
na bazie włókna. Jesteśmy światowym liderem w technologii powlekania ekstruzyjnego. Zakłady produkcyjne walki znajdują się m.in.
w Finlandii, niemczech, Polsce, wielkiej Brytanii i Chinach. Grupa
walki zatrudnia niespełna 1000 osób w dwunastu krajach w europie
i azji. aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy pracowników na stanowisko:

pracoWniK produKcji
- operator maSZyn
miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
gŁóWne Zadania
 obsługa maszyn produkcyjnych, urządzeń transportu bliskiego
– suwnicy i/lub wózka widłowego.
 nadzór nad procesem produkcji oraz prawidłową realizacją zleceń
według bieżących planów produkcyjnych w obszarze odpowiedzialności.
 Raportowanie procesu produkcyjnego oraz wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn.
 dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz o ład i porządek na stanowisku pracy.
 Przestrzeganie standardów jakościowych oraz procedur obowiązujących w firmie.

OgłOszenie O LicyTacJi UłaMkOweJ czĘŚci nierUchOMOŚci
Komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w Otwocku anna Bachańska ogłasza,
że 19.06.2017 r. o godz. 14.20 w Sądzie rejonowym w Otwocku, ul. armii Krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 3/4 nieruchomości położonej: 05-400 Otwock, ul. wypoczynkowa 49, dla której iV wydział
ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą
o numerze kw wa1O/00061301/1.
Nieruchomość gruntowa składa się z działek ew. nr 12/2 i 12/3 z obrębu 233
i ma powierzchnię 2540 m2.
działka nr 12/2 ma powierzchnię 902 m2, kształt: trapez, krótszym bokiem przylega do ulicy. działka porośnięta starodrzewem sosny. Na działce zabudowa rekreacyjna
niezwiązana trwale z gruntem (niepodlegająca wycenie), w stanie wysokiego zużycia
(powyżej 70%). doprowadzone przyłącze elektryczne, na działce studnia, zbiornik na nieczystości. działka ogrodzona siatką metalową z bramą od strony ulicy w stanie technicznego zużycia (korozja, ubytki). działka 12/3 znajduje się pomiędzy działką 12/2
i rzeką Świder. działka o kształcie trapezu, dostęp do drogi publicznej przez działkę
12/2. Powierzchnia działki: 1638 m2.
działka 12/3 porośnięta starodrzewem sosny, w części ogrodzenie z siatki metalowej. Przez teren działki przebiega wodociąg. występująca na działce zabudowa drewniana kwalifikuje się do rozbiórki.
Suma oszacowania udziału 3/4 o 242 983,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 237,25 zł (suma oszacowania całej nieruchomości
wynosi 323 977,00 zł).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, to jest 24 298,30 zł, na rachunek komornika: pkO bp Xii O/warszawa 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu (roboczym) poprzedzającym przetarg.
rękojmia może być złożona również w gotówce albo książeczce oszczędnościowej
banków zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wymagania
 minimum roczne doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych.
 mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic.
 Podstawowa znajomość obsługi komputera.
 dobra organizacja pracy własnej.
oFerujemy
 Stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 Prywatną opiekę medyczną.
 międzynarodowe środowisko pracy cechujące się innowacyjnością
i zaangażowaniem, a także wysokimi standardami etyki pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

CV oraz list motywacyjny proszę przesłać
na adres e-mail: rekrutacja@walki.com

