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c

praca

Zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + premie! Praca w Warszawie.
Tel. 665 304 016
13 osób niepełnosprawnych do prac porządkowych. ZPCHr. Premie. Praca w Warszawie.
Tel. 665 304 786
 Emeryta, rencistę, niepełnosprawnego
do prac gospodarczych w hurtowni
w Otwocku, tel. 603 79 36 33

 Kasjera-sprzedawcę, sklep spożywczy
Karczew-Ługi, tel. 226103702

 Kierowcę kat. C na cały etat lub 1/2 etatu
– samochód asenizacyjny – okolice Otwocka,
tel. 609 519 753
Księgową do biura rachunkowego, pełny etat,
dobre warunki, tel. 22 779 59 87
 Młode, energiczne osoby do pakowania
i produkcji wyrobów garmażeryjnych. Praca
na noc od niedzieli do czwartku, 797 059 106

 Do magazynu w Otwocku osoby do 35 lat,
tel. 535 307 017

 Nowa firma produkcyjna poszukuje pracowników! Zadzwoń lub wyślij SMS „gazeta”
pod nr 669 522 122. Oddzwonimy! Agencja
zatrudnienia (nr 47) oferta pracy tymczasowe

 Pana do serwisu sprzątającego
z uprawnieniami na wózki widłowe
zatrudnię, tel. 784 019 354

 Panią do sprzątania oraz na produkcję
w zakładzie ślusarskim, tel. 601 212 775
Panie do szycia, Otwock, tel. 606 702 313
 Poszukuję serwisanta sprzętu fitness
w firmie handlowej. Niezbędne prawo jazdy
i dobra znajomość sprzedaży internetowej.
Umiejętność spawania mile widziana.
Tylko z Józefowa lub okolic. Pierwszy kontakt
i CV z podaniem oczekiwań finansowych
na e-mail: oskar@polbox.pl

 Praca na produkcji – składanie opakowań.
Praca zmianowa, czterobrygadowa. Lokalizacja – Wiązowna, możliwość grzecznościowego transportu z okolic Mińska i innych.
Mile widziane kobiety, tel. 797 318 859
 Praca w Karczewie, poszukujemy
spawaczy do przyuczenia (do obsługi robota
spawalniczego), oraz magazynierów (m.in.
operatorów wózków widłowych.) CV proszę
wysyłać na adam.olszanka@baks.com.pl,
tel. 662 138 729 w godz 9.00-14.00
Praca w Otwocku. Zatrudnię presera, montera
i odlewnika tel. 514 600 059, pn.-pt. 9:00-15:00
 Pracownika ochrony do obiektu handlowego w Otwocku. Praca dzienna po 10 godz.
Stawka 11 zł netto za godz., tel. 661 360 078

 Pracownika do zakładu ślusarskiego, może
być do przyuczenia, tel. 601 212 775
 Pracownika fizycznego do prac ziemnych,
tel. 500 177 061
 Pracownika na stanowisko kierownik
zespołu gastronomicznego,
wykształcenie wyższe gastronomiczne,
min. 3 lata doświadczenia zawodowego,
katarzyna.przybysz@mz.mofnet.gov.pl,
tel. 22 779 20 40

 Przyjmę fryzjerkę na 1/2 lub cały etat,
tel. 22 788 07 62

 Telemontera-elektryka, tel. 500 177 061
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szukam
 Dziewczyna, 16 lat, poszukuje pracy
dorywczej na wakacje, tel. 721 597 129
 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny),
prace biurowe, tel. 698 085 542
 Opieka nad starszą osobą lub dzieckiem.
Tel. 795 852 774
 Pielęgniarka zaopiekuje się starszą osobą
lub dzieckiem, ugotuje, tel. 507 173 201
lub 784 552 503
 Podejmę pracę w charakterze opiekunki,
tel. 721 438 273
 Zadbam o ogród, posprzątam dom, zaopiekuję się chorym, referencje. Tel. 880 972 883

nieruchoMości
sprzedam dom

 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
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Zatrudnię magazyniera, branża
elektryczna, z doświadczeniem lub
do przyuczenia, tel. 505 130 554, e-mail
dot. ogłoszenia: dorszland@gmail.com

 Zatrudnię magazyniera w składzie budowlanym, JÓZEFÓW oraz zatrudnię sprzedawcę
w składzie budowlanym, JÓZEFÓW,
tel. 22 789 57 41, 501 721 557

nadzór robót budowlanych

 Dziecinów Nowy, dom z bala 80 m2, działka
1250 m2, cena 250 000 PLN Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl
 Radości, atrakcyjny dom pow. 260 m2
działka 800 m2, wykończony z pełnym
wyposażeniem. Dobra lokalizacja. Anna
Walczyna tel. 660 280 776, www.elandom.pl

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. Dobre
połączenie z Warszawą, Mińskiem, Górą
Kalwarią. Pow. całkowita – ok. 150 m2.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

wizyTówKi

KierowniK budowy

 Otwock, 1/2 bliźniaka stan surowy
zamknięty pow. 204 m2, działka 568 m2.
Media - prąd, gaz, woda własna, szambo ekologiczne. Cena 350 000 PLN Alicja Leszczyńska tel. 880 373 373, www.elandom.pl

 Warszawa, segment pow. 238 m2,
działka 196 m2 dobra lokalizacja,
wysoki standard, Anna Walczyna 660 280 776,
www.elandom.pl

 Zatrudnię brukarza, praca na terenie
Otwocka, tel. 500 449 100

Zatrudnię kierownika oraz sprzedawcę do
sklepu mięsnego w Józefowie. Wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku.
CV proszę wysłać na e-mail: jula02@op.pl,
tel. 691 303 016

 Gm. WIĄZOWNA – dom 80 m2
– 181 tys. zł. Infrastruktura, komunikacja.
Działka 1271 m2. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK tel. 22 789 33 81, 669 999 000

SKlep medyczny mpr
sprzedaż, wypożyczalnia, serwis

oTwocK, ul. Sportowa 4

 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

z dojazdem do klienta

mgr inż. Tomasz Skoczylas

pełen zakres usług

Tel. 518 533 311

tel. 506 248 261

tel. 22 243 10 95, 519 451 665
e-mail: biurompr@gmail.com
www.sklepmedycznyotwock.pl

Masażysta

 Otwock - 60/3220 m2, centrum, wszystkie
media, całość podpiwniczona, do zamieszkania cena: 395 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock - 140/1190 m2, centrum,
zacisznie, wszystkie media, dobre wymiary
pomieszczeń, całość podpiwniczona,
do zamieszkania lub na gabinety
cena: 590 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew - 143/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media.
Cena: 389 000 zł, tel 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Józefów – dom wolno stojący, 3 pokoje
150 m2/490 m2, cicha okolica, OKAZJA.
Cena: 450 tys. zł, oferta: 1203/ODS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245

ogłoSzenia drobne 33

linia oTwocKa 26 czerwca – 2 lipca 2017

Otwock – dom wolno stojący,
60 m2/597 m2, 2 pokoje, centrum, wszystkie
media, OKAZJA
Cena: 310 tys. zł, oferta: 1293/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
 Otwock, ul. Majowa, dom wolno stojący
o powierzchni 160 m2, działka 1800 m2,
wszystkie media, do wprowadzenia,
niedaleko Świder, cena: 539 tys. 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 tys. zł,
tel.: 515 679 705 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU

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,
2

pow. 7300 m , w Ostrówcu, gm. Karczew.
Cena – 50 zł/m2, tel. 507 638 583
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2.
Media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2, tel. 507 638 583
 Sobienie-Jeziory, 3 ha w kwadracie przy
ul. Długiej, tel. 519 599 220
 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,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 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,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 DZIECHCINIEC – 1607 m – 105 tys. zł.
2

Działka budowlana w bardzo dobrej cenie!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 OKOLICE GÓRASZKI – 760 m2
– 189 tys. zł. Piękne miejsce pod dom. Obok
przystanek, rozbudowana infrastruktura.
Istnieje możliwość zakupu również sąsiedniej
działki o pow. 1800 m2, obecnie o charakterze
rekreacyjnym – w bardzo dobrej cenie.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 USŁUGOWĄ – gm. Celestynów. 4000 m2
- 130 tys. zł. Sucha, kwadratowa. 700 m
od Trasy Lubelskiej (S17). Wydane warunki
zabudowy na magazyn z częścią mieszkalną.
OKAZJANIERUCHOMOŚCI
STELMASZAKtel. 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
tel. 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
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Konik Nowy, działka inwestycyjna, MPZP
usługi, wielkość do 30 tys. m2 szerokość do
100 m, położona 300 m od zjazdu z planowanej
obwodnicy, cena 300 zł/m2, tel. 515 679 705
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
WWW.CITIHOME.EU
 Kołbiel, Radachówka działka rekreacyjna
850 m2, MPZP zabudowa letniskowa,
w działce gaz, prąd, woda. Piękna okolica.
Cena 55 tys. 250 zł. Tel. 515 679 705
WWW.CITIHOME.EU

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

Otwock – działka budowlana, 1602 m2
26x62 m, wszystkie media, MPZP, OKAZJA
Cena: 340 tys. zł, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Karczew – ul. Miziołka, pow. 326 m2
9x36 m, zabudowa szeregowa, asfalt,
wszystkie media, świetna okolica.
Cena: 100 tys. zł, tel. 789 444 265
 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
pow. 4700 m2, plan zagospodarowania
przestrzennego. Cena 470 000 PLN, Jolanta
Galas, tel. 609 406 315, www.elandom.pl
 Lipowo, działka pow. 800 m2,
ogrodzona w pierwszej linii zabudowy,
prąd, woda na działce. Cena 78 000 PLN,
Anna Walczyna tel. 660 280 776,
www.elandom.pl

 Wola Ducka, pow. 2008 m2, wydane
warunki zabudowy na dom jednorodzinny.
Cena 120 000 PLN, Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl

 Dziecinów, pow. 1200 m2, wydane
warunki zabudowy na dom jednorodzinny,
prąd na działce. Cena 70 000 PLN, Jolanta
Galas, tel. 609 406 315, www.elandom.pl
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 Dziechciniec, 1540 m2, warunki zabudowy,
prostokąt, prąd, nowe domy w sąsiedztwie,
sucha, cena 95 tys. 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 tys. zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 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 tys. 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 tys. zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

Karczew, 627 m2 (dwie działki),
dobra lokalizacja, WZ pod budynek mieszkalny, blisko asfalt i wszystkie media.
Cena 115 tys. zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 336/2442/OGS
Wiązowna, 1100 m2, wymiary 22x50,
na terenie osiedla nowych budynków
mieszkalnych – częściowo ogrodzona
z mediami przy drodze asfaltowej.
Sąsiednie działki zabudowane.
Cena 160 tys. zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 340/2442/OGS
Otwock, zalesiona, 1375 m2,
wymiary 30x43, przy drodze asfaltowej,
ogrodzona z trzech stron, media – en, el.,
woda i kanalizacja. Brak MPZP.
Cena 320 tys. zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 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 305 tys. zł.
Nr oferty 382/2442/OGS

 Karczew, Całowanie, działka o pow.
12 700 m2 z WZ na budynek produkcyjno-magazynowy, przy trasie DK50.
Media w granicy działki cena, 963 tys. zł,
tel. 515 679 705 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m ,
warunki zabudowy, kostka, nowe domy
w okolicy, cena 270 tys. zł, tel. 513 401 901,
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 / m-c, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Józefów – 1203 m2, bardzo dobra
lokalizacja, media, dobre wymiary
cena: 380 zł/m2, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Otwock Wielki, 1198 m2, wym. 30x39,
w pobliżu pałacu i jeziora Rokola (80 mb.),
w terenie zabudowanym – wydane WZ.
Cena 125 tys. zł.
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 376/2442/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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 Stara Miłosna, wykończone
mieszkanie 61 m2 na parterze, ogródek.
Odległość do Traktu Brzeskiego 600 m.
Cena 480 tys. zł do negocjacji.
Okazja! Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Poniatowskiego, 38 m², parter,
2 pokoje, widna kuchnia, cena 185 tys. zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Graniczna, 43 m², 2 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia,
cena: 180 tys. zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Sławomir Trzaskowski
tel. 601 616 570

Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia,
cena 229 tys. zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock – 44 m2, IV piętro, 3 pokoje,
centrum Otwocka, OKAZJA,
cena: 175 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 47 m2, parter, 3 pokoje,
z zabudową kuchni, do wprowadzenia,
cena: 225 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Otwock, ul. Lecha, 35 m², 3 piętro, pokój,
widna kuchnia, balkon, po remoncie
w pełni umeblowane, gotowe do wprowadzenia,
cena 149 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 33 m², 2 piętro,
1 pokój, widna kuchnia, cena 166 tys. zł,
tel. 516 085 587 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, 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 tys. zł, tel. 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Szkolna, 53 m², drugie piętro,
3 pokoje, widna kuchnia w pełni wyposażona,
balkon, po remoncie, cena 265 tys. zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock – centrum, 25 m², parter,
widna kuchnia, po remoncie, gotowe
do wprowadzenia, cena 148 tys. 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 tys. zł, tel. 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane,
przestronne, widne mieszkanie
z balkonem, na podłogach piękny,
jesionowy parkiet. Mieszkanie znajduje się
na nowoczesnym, zadbanym, strzeżonym
osiedlu. Przy osiedlu przystanek
autobusowy, cena 319 tys. zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU
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 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: 165 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 57 m2, I piętro, 2 pokoje,
ciche, z ogródkiem i garażem,
do wprowadzenia, po kapitalnym
remoncie, czynsz 200 zł.
cena: 249 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
OM
Otwock – mieszkanie, 38,5 m2, ul. Krótka,
2 pok., piętro 1/2, balkon, zamknięte osiedle.
Cena 229 tys. zł, po remoncie, garaż,
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Józefów – mieszkanie, 37 m2, 1 pok.
Piętro 2/3, balkon, blisko centrum.
Cena 245 tys. zł, oferta: 2160/OMS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
Otwock – mieszkanie 55,5 m2, 2 pok.
Piętro 0/2, os. strzeżone, zamknięte, balkon.
Cena 309 tys. zł, oferta: 2161/OMS
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776
2

Karczew – mieszkanie 48 m , 2 pok.
Piętro 3/6, winda, duży balkon, piwnica.
os. Ługi, cena do ustalenia, OKAZJA!
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – apartament 98 m2, 2 pok.
Piętro 2/4, os. strzeżone, garaż, balkon.
Cena 479 tys. zł, oferta: 2151/OMS
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776

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 208 tys. zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 99/2442/OMS
Józefów, 85 m2, ładne, trzypokojowe
mieszkanie na parterze, w kameralnym
budynku – gotowe do zamieszkania.
Cena 495 tys. zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 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 265 tys. zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 118/2442/OMS
Otwock, 48,70 m2, mieszkanie
na II piętrze, dwupokojowe, z widną
kuchnią i łazienką, blisko centrum.
Cena 199 tys. zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 125/2442/OMS
Otwock, 36,70 m2, ładne, jednopokojowe
mieszkanie w centrum miasta, po remoncie,
parter - widna kuchnia + łazienka.
Cena 185 tys. zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, tel. 601616570
Nr oferty 101/2442/OMS

sprzedam

 Gospodarstwo ogrodnicze, szklarnia
z kotłownią, pomieszczenie
mieszkalno-biurowe, tel. 515 318 376

poszukuję do wynajęcia
 Emeryci poszukują pokoju, działki
na lato, tel. 799 778 596

Do wynajęcia

 Lub sprzedania pawilon handlowo-usługowy pow. 12 m2 w Otwocku przy
ul. Orlej (bazarek), tel. 510 316 390

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
 Kardiolog
– lek. med. irmina fidala
 pediaTra
– lek. med. narine zatikyan

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

badanieeKg –20pln
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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Do wynajęcia

 Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 533 553 816
 Pokój, tel. 883 042 973

 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku, tel. 608 558 348

Do wynajęcia plac, pow. 5000-8000 m2
z budynkiem biurowo–socjalnym
w Warszawicach. Czynsz najmu do uzgodnienia,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018

Do wynajęcia lokal
Do wynajęcia lokale biurowe i usługowe
w Otwocku przy ul. Kołłątaja 1
– tel. 22 779 27 30
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne) tel. 602 468 683
 Wynajmę lokal i sprzedam roczne
wyposażenie sklepu odzieżowego,
Otwock, ul. Kupiecka 1, tel. 503 745 788
 Józefów, lokal biurowo-usługowy 100 m2.
Lokal mieści się na Ip. 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
Otwock – lokal użytkowy, pow. 63 m2,
Piętro 1, centrum, dwie toalety, winda.
Cena 1700 zł, oferta: 599/OLW
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018

Kupię
Dom w Otwocku lub okolicy,
tel. 602 416 473

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

Jeżeli...
chcesz realizować się zawodowo, czerpać z pracy korzyści finansowe
ale również satysfakcję z budowania sukcesu firmy? interesujesz się
sprzedażą i współpracą z klientami i chcesz zdobyć doświadczenie
w tym obszarze?

Budowlane
 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Garaże blaszane, kojce dla psów,
bramy garażowe. Montaż gratis.
Producent tel. 22 2951263, 696 753 588,
www.robstal.pl

...to sZuKaMy WŁaśnie cieBie!
Będziesz zajmować się m.in.:
 wsparciem działu sprzedaży pod kątem docierania z naszymi
usługami do klientów,
 budowaniem z nimi długofalowych relacji biznesowych,
 obsługą urządzeń biurowych,
 obsługą telefonów wychodzących – umawianie spotkań działu handlowego.

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

Dla domu

moSKiTiery
roleTy
VerTicale
domofony
tomasz kałowski

tel. 601 94 36 74

NY
ET ICZ
N
BI OG
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

rÓżne
nauka

 Książki, broszury, biuletyny
– redakcja, edycja, opracowanie graficzne,
skład i łamanie. Tel. 693 280 472
Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327
 Poprawki maturalne, semestralne,
roczne, zagrożenia, lekcje bieżące.
Tel. 693 280 472
 Prace dyplomowe, naukowe
i inne – kompleksowa, profesjonalna
korekta. Tel. 693 280 472

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

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

sprzedam

 Mitsubishi Lancer, 1.7 benzyna, 87 300 km,
metalik, 2006 rok, klimatronic, centralny
 Masaż klasyczny-leczniczy, tel. 787 402 356 zamek, 14 tys. 500 zł, tel. 509 657 704

Medyczne

oferujemy
 zatrudnienie w oparciu o jasne zasady (umowa o pracę na pełny etat).
 pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w okolicach
mostu siekierkowskiego.
 możliwość rozwoju zawodowego w firmie, która jest jednym z liderów w swojej branży.
 stabilną pracę - szukamy pracownika, który chciałby związać się
z firmą na dłużej, również osoby po 50 r.ż.
 współfinansowany pakiet medyczny lux-med.
 pełen zakres szkoleń i przygotowanie do pracy na nowym stanowisku.
 pracę w kameralnym gronie i miłej atmosferze.
osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego cV
na adres mailowy: d.wisniowska@sawataxi.pl
lub kontakt pod numerem telefonu 222053888.

do wynaJĘcia loKale uSługowo-biurowe
w centrum handlowym w otwocku
 od 30 m2 z własną łazienką.

 klimatyzacja i centralne ogrzewanie w cenie.
 darmowe wi-fi.

ostatnie lokale w cenie

950 zł netto/miesiąc

tel. 606 950 771, 609 086 881

uWaGa!
ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do cZWartKu, 29 czerwca,
do godz. 15
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO

oGŁosZenie o licytacJi nieruchoMości

z 31 maja 2017 roku

komornik sądowy przy sądzie rejonowym w otwocku anna
Bachańska, zastępca komornik piotr szewc na podstawie art. 953 § 1
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 10.07.2017 r. o godz.
14.20 w budynku sądu rejonowego w otwocku mającego siedzibę
przy ul. armii krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w otwocku przy ul. okrzei 37, stanowiącej działki nr
ew. 7 i 8 w obrębie 17, dla której iV Wydział Ksiąg Wieczystych
sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1o/00050409/8, będącej współwłasnością dłużników. działki 7 i 8 tworzą zabudowaną całość gospodarczą. pow.
działki nr 7 wynosi 1476 m2, natomiast działki nr 8 - 1213 m2. na
działce nr 7 znajduje się parterowy budynek mieszkalny (97 m2), parterowy budynek gospodarczy (49 m2) oraz budynek produkcyjno-usługowy (358 m2). na działce nr 8 znajduje się parterowy budynek
mieszkalny z poddaszem użytkowym i garażem (145 m2) oraz budynek gospodarczy (154 m2). nieruchomość ogrodzona z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, uzbrojeniem technicznym,
przyłączami energetycznym i gazowym, woda z ujęcia własnego, kanalizacja lokalna – szambo.
suma oszacowania wynosi 1.292.339,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969.254,25 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129.233,90 zł.
rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: pKo Bp Xii o/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
rękojmia może być również złożona w gotówce albo na
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia
sądu o utracie rękojmi.
zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz.10.00 do godz. 18.00 oraz
przeglądać w sekretariacie i wydziału cywilnego sądu rejonowego
w otwocku przy ul. armii krajowej 2 protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi gminnej ul. Czerskiej w Otwocku” na działkach
nr ew. 11/3, 11/4, 29/3, 29/6, 29/4, 60/1 (60/3), 60/2 (60/5), 33/2
(33/5) w obrębie 20 w Otwocku.
Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn.
8.15-17.00, wt., śr., czw., pt. 8.15-14.00) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14.,
tel. 22 788 15 34, w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne
wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
/-/ Starosta Otwocki

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
z 31 maja 2017 roku
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa ścieżki rowerowej i chodnika w pasie drogi powiatowej
nr 2759W, ulicy Narutowicza w miejscowości Otwock” na
działkach nr ew. 42, 49/2, 2 (2/3) w obrębie 83 oraz nr ew. 3/1
w obrębie 258 w Otwocku.
Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn.
8.15-17.00, wt., śr., czw., pt. 8.15-14.00) w Wydziale Architektury
i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14.,
tel. 22 788 15 34, w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne
wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
/-/ Starosta Otwocki

nr kw wa1o/00050409/8
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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.

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.

tBs józefów sp. z o. o. ul. zielona 2 zatrudni
specJalistę Ds. technicZnych
wymagane kryteria:
 wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budowlanym,
 uprawnienia budowlane,
 dobra znajomość komputera w zakresie ms oFFice.
dodatkowo premiowana będzie znajomość:
 kosztorysowania w programie norma,
 regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót.

oferty prosimy składać do 30.07.2017 bezpośrednio w siedzibie spółki
w Józefowie, ul. zielona 2 lub na adres e-mail: tbs@tbsjozefow.pl

