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pRAcA

zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + premie! Praca
w Warszawie. 665 304 016
 Do prac w ogrodach, lasach, prawo
jazdy mile widziane, tel. 603 195 323

 Firma z Falenicy zatrudni pracownika do
montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, najchętniej z doświadczeniem,
posiadającego prawo jazdy kat. B. Osoby
zainteresowane proszę o przesłanie CV na:
fiord@fiord.warszawa.pl lub bezpośredni
kontakt telefoniczny: 507 152 051
 Hurtownia akcesoriów meblowych
i stolarnia w Sobiekursku zatrudni stolarzy.
Kontakt: Dariusz Król
– dariusz.krol@sassc.com.pl, 606 640 658
 Kasjera-sprzedawcę, sklep spożywczy,
Karczew-Ługi, tel. 226103702

 Kierowcę na 3 godz. dziennie
do rozwożenia obiadów, tel. 501 852 563

 Krawcowe – Michalin, tel. 603 17 97 44

 Kucharza z doświadczeniem
do Baru Sportowego w Otwocku, CV na:
winners-sportbar@wp.pl, tel. 511 725 443

 Manicurzystkę oraz kosmetyczkę,
tel. 504 619 755

 Młode, energiczne osoby do pakowania
i produkcji wyrobów garmażeryjnych.
Praca na noc od niedzieli do czwartku,
tel. 797 059 106

 Montażystę okien, drzwi z doświadczeniem
lub do przyuczenia, prawo jazdy,
tel. 22 788 29 87, 603 985 028

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

 Osobę do pracy w sklepie. Mile widziane
doświadczenie. Praca na dwie zmiany
oraz weekendy, tel. 690 630 673

 Osoby z doświadczeniem na stanowisko
kelner/barman do Baru Sportowego
w Otwocku, CV na adres:
winners-sportbar@wp.pl, tel. 511 725 443
Panie do szycia, Otwock, tel. 606 702 313
 Pomoc domową do starszej osoby
(gotowanie posiłków, zakupy) na 6 h dziennie
lub na stałe z możliwością zamieszkania,
Otwock, tel. 22 617 33 53
 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie w branży.
Poszukujemy osób zmotywowanych do
działania i samodzielnych w pracy.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie aplikacji
na adres: biuro@citihome.eu

 Praca dla fryzjerki/fryzjera w salonie
fryzjerskim, Sobienie-Jeziory, tel. 796 623 775,
e-mail: ania160788@interia.eu
Praca w Otwocku. Zatrudnię presera,
montera i odlewnika, tel. 514 600 059,
pn.-Pt. 9:00-15:00
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 Zatrudnię kobietę do sprzątania. Praca
sześć godzin dziennie, godziny popołudniowe
lub ranne, tel. 511 017 165
 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, 22 789 57 41, 501 721 557
 Zatrudnię osobę do pracy w pralni
w Józefowie (doświadczenie niewymagane),
praca zmianowa, tel. 725 003 577
 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

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

Restauracja McDonald's w Warszawie, ul. Patriotów 197 (niedaleko stacji PKP W-wa Radość),
zatrudni na stanowiska: pracownik restauracji,
konserwator, menadżer w szkoleniu.
Szczegółowe informacje: +48 608 201 439

sprzedam dom

 Serwis samochodowy w Woli Duckiej zatrudni pomocników lakiernika. Doświadczenie mile widziane, tel. 501 210 891

 Sprzedawcę do sklepu obuwniczego przyjmiemy, wiek do 30 lat, tel. 501 349 924

 Dom nad Świdrem z 1995 r. - Wola Karczewska, 112 m2, wolno stojący, 4 pokoje,
ogrzewanie olejowe, działka 641 m2, po remoncie. CENA: 370 tys. zł, tel. 604 756 856,
www.dragowski.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

Sklep medyczny mpR
sprzedaż, wypOżyczalnia, serwis

OtwOck, ul. Sportowa 4
tel. 22 243 10 95, 519 451 665
e-mail: biurompr@gmail.com
www.sklepmedycznyotwock.pl

tel. 518 158 017
Kierownik budowy, nadzory
budowlane, odbiory budowlane domów
i mieszkań, doradztwo
techniczne, kosztorysy, przeglądy
okresowe budynków.

tel. 518 533 311

 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

nieRUchOmOŚci

wizytówki

meDYcznA
pielęGnAcjA stóp
w dOmu u klienta

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

 Pielęgniarka na emeryturze zaopiekuje się
dzieckiem lub osobą wymagającą opieki,
tel. 721 438 273

Producent opakowań kosmetycznych poszukuje pracowników do nowego zakładu
w Całowaniu na stanowiska: operator maszyn
wtryskowych i rozdmuchowych,
montażysta-pakowacz. Prosimy o przesyłanie
CV na adres: praca@novopak.com.pl

 Samodzielną księgową do prowadzenia
pełnej księgowości firmy w Otwocku.
Kadry, ZUS, tel. 508 091 275

Poszukujemy działek, domów,
mieszkań dla naszych klientów.
Józefów, ul. Mieni 19.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK;
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
www.stelmaszak.pl

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10

 Wawer, dom w zabudowie szeregowej,
pow.: 238 m2, działka: pow. 196 m2, wysoki
standard, sauna, garaż, bardzo dobra lokalizacja. Cena 720 000 PLN, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Dom murowany z pięknym sadem
w Otwocku Wielkim, cena 300 000 PLN.
Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806,
www.elandom.pl

 Otwock, dom pow. 250 m2.
Działka 1020 m2. Gotowy do zamieszkania.
Cena 995 000 PLN, Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

UWAGA!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do
ŚRODY

14 czerwca,
do godz. 15
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 Radość, atrakcyjny, energooszczędny
dom o pow. 207 m2, działka: 745 m2,
ładnie zagospodarowany ogród.
Do wprowadzenia. Cena 899 000 PLN, Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Radość, wyposażony dom pow. 260 m2,
działka o pow. 800 m2, pełne wyposażenie
i meble. Cena 1 350 000 PLN, Anna
Walczyna, tel. 660280776, www.elandom.pl

 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2, tel. 507 638 583

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

 Sobienie-Jeziory, budowlana, ogrodzona,
1176 m2, 153 tys. zł, tel. 502 079 927

 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

 Józefów, piękna działka o pow. 933 m2,
dobrze utrzymany dom z 1933r. o pow. 60 m2,
cicha i spokojna okolica. Okazja dla osób
szukających własnego azylu. Arkadiusz
P. Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Józefów, działka o pow. 1000 m2 kształtna,
objęta MPZT. Media w ulicy. Bardzo dobra
lokalizacja. Cena 460 000 PLN. Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl

 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 m , dobra
lokalizacja, wszystkie media.
Cena: 389 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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 OKOLICE GÓRASZKI – 760 m2
– 189 tys. zł. Piękne miejsce na dom. Obok
przystanek, rozbudowana infrastruktura.
Istnieje możliwość zakupu również sąsiedniej
działki o pow. 1800 m2, na tę chwilę o charakterze rekreacyjnym – w bardzo dobrej cenie.
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

Otwock – dom wolno stojący, 60 m2/597 m2,
2 pokoje, centrum, wszystkie media, OKAZJA.
Cena: 310 000 PLN, oferta: 1293/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Józefów – dom wolno stojący, 3 pokoje,
150 m2/490 m2, cicha okolica, OKAZJA.
Cena: 450 000PLN, oferta: 1203/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 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

 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

sprzedam działkę

 Bezpośrednio, budowlaną w Józefowie
przy gł. ulicy, 1581 m2, o wym. 24 x 67,
ogrodzona. Wszystkie media, objęta MPZP,
cena: 310 zł/m2, tel. 501 455 589
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

 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2.
Media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944

Otwock – działka budowlana, 1602 m2,
26 x 62 m, wszystkie media, MPZP, OKAZJA.
Cena: 340 000PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
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
 Działka 12 800 m2 (57 x 283 m)
w Łukówcu przy drodze 801. Zezwolenia na
postawienie dwóch obiektów przemysłowych,
budowę oddzielnego zjazdu - DOSKONAŁA
NA INWESTYCJE. Cena - 85 zł/m2 do
rozsądnych negocjacji. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 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

 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

 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

 Józefów - 1580 m2, budowlana,
ogrodzona, media, MPZP mieszkaniowousługowa, dom opieki, gabinety,
ul. Wyszyńskiego, cena: 430 000 zł
lub wynajem 1900 zł/mies., tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 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

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

 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m2,
warunki zabudowy, kostka, nowe domy
w okolicy, 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

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

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

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją
do obsługi pogrzebów.

Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a

38 OgłOSzenia dRObne przyjmujemy do środy, 14 czerwca, do godz. 15
sprzedam działkę cd.
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

sprzedam mieszkanie

 Ługi, mieszkanie, urocze, wygodne, 3 pok.,
I piętro, po remoncie, gotowe do wprowadzenia. Cena 285 000 PLN, OKAZJA,
PILNA SPRZEDAŻ!!! Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Otwock – Centrum, 25 m², parter, widna
kuchnia, po remoncie, gotowe do wprowadzenia, cena: 148 000 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, 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 – 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 – 47 m2, parter, 3 pokoje,
ciche, do wprowadzenia,
po kapitalnym remoncie, niski czynsz,
cena: 225 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

20 lAt W OtWOcKU!

Sławomir Trzaskowski
tel. 601 616 570
05-400 Otwock, ul. Sosnowa 3
Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia,
cena: 229 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

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
 Poniatowskiego, 38 m², parter,
2 pokoje, widna kuchnia, cena:185 000 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
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 33 m²,
2 piętro, 1 pokój, widna kuchnia,
cena: 166 000 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: 160 000 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. Szkolna, 53 m², drugie piętro,
3 pokoje, widna kuchnia w pełni wyposażona,
balkon, po remoncie, 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
Józefów – mieszkanie, 37 m2, 1 pok.
Piętro 2/3, balkon, blisko centrum.
Cena: 245 000 PLN, oferta: 2160/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – mieszkanie 47,5 m2, 3 pok.
Piętro 3/4, spokojna okolica, 2 piwnice.
Cena: 235 000 PLN, oferta: 2162/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
Otwock – mieszkanie 49 m2, 2 pok.
Piętro 2/3, piwnica, balkon, do odświeżenia.
Cena: 199 000 PLN, CENTRUM,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 55,5 m2, 2 pok.
Piętro 0/2, os. strzeżone, zamknięte, balkon.
Cena: 309 000PLN, oferta: 2161/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
 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 – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 420 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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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
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

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
 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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sprzedam

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

 Otwock, pawilon, pow. 124 m2, na działce
o pow. 230 m2, dwa pom. sklepowe: 70 i 18 m2,
z witrynami, oddzielne wejścia (możliwość
połączenia). Magazyn o pow. 20 m2,
biuro – 8 m2. Cena 750 000 PLN, Jolanta
Szopa, tel. 660 280 311, www.elandom.pl

Do wynajęcia

 Pokoje w Świdrze, tel. 22 299 11 92

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

 Wyposażoną kawalerkę przy stacji kolejowej w Otwocku, tel. 600 803 855
Otwock – mieszkanie 73 m2, 3 pok.
Piętro 2/4, centrum, balkon, umeblowane.
Cena: 1800PLN, oferta: 1549/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Do wynajęcia lokal

 Lokal usługowy, 63 m2, na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
Otwock – lokal użytkowy, pow. 63 m2,
piętro 1, centrum, dwie toalety, winda.
Cena: 1 700 PLN, oferta: 599/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
 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

 Karczew, ul. Świderska, 2020 m²,
teren utwardzony, możliwość wjazdu dla
tirów, idealne pod skład budowlany itp.,
czynsz najmu 2900 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

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

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

UsŁUGi

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

 Masaż klasyczny-leczniczy,
tel. 787 402 356

Budowlane

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

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

Różne

 Malowanie dachów; tel. 601 203 559

nauka

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

Dla domu

mOSkitieRy
ROlety
VeRticale
dOmOfOny
Tomasz Kałowski

tel. 601 94 36 74

Y
T ZN
NE GIC
I
B O
GA TOL
A
OM
ST
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 – edycja, redakcja, opracowanie
graficzne. Profesjonalnie. Tel. 693 280 472

 Książki, broszury, biuletyny – redakcja,
edycja, opracowanie graficzne, skład i łamanie.
Tel. 693 280 472

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

sprzedam

 Garaż murowany, Otwock, os. Wronia,
tel. 509 627 396

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

sprzedam

TEL. 793 656 450

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

DIETETYK
KLINICZNY

UWAGA!

URSZULA L KWIATEK

 nadwaga

 nadciśnienie

 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna

pacjentów leżących w domu
 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

 Renault Megane 3, 1.5 diesel, 2012 rok,
156 000 km, 25 000 zł, tel. 693 950 284

Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do ŚRODY

14 czerwca,
do godz. 15
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stAnWeX i baza transportowa
zatrudni WUlKAnizAtORA

Jesteśmy filią grupy przedsiębiorstw wykonujących formy drukarskie dla przemysłu opakowaniowego i dekoracyjnego
w całej europie. w związku z dynamicznym
rozwojem działalności poszukujemy pracowników do naszego zakładu w duchnowie k. warszawy na stanowisko:

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.

StanweX i baza transportowa zatrudni diagnOStĘ

pRAcOWniK pRODUKcYjnY
poszukujemy osób do pracy
w następujących działach produkcyjnych:
 druk;
 obróbka skrawaniem;
 galwanizernia.

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.

OBwieszczenie
starOsty OtwOckieGO
zgodnie z treścią art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. dz. u. z 2016., poz.23 z późn. zm.),

Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia minimum zawodowego;
 umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
 dyspozycyjności (praca zmianowa);
 mile widziane doświadczenie w pracy
w firmach produkcyjnych.
ze swojej strony oferujemy:
 pracę w nowoczesnym przedsiębiorstwie;
 pracę w profesjonalnym, doświadczonym zespole;
 możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia
umiejętności.

Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zainteresowane pracą
w nowoczesnym przedsiębiorstwie
prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
beata.wachol@saueressig.pl

zawiadamiam
że na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. dz. u. z 2016r., poz. 23
z późn. zm.), w związku z art. 25e ust. 1 i ust. 10 ustawy z 20 sierpnia
1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (tekst jedn. dz. u. z 2017 r. poz.
700 z późn. zm.), zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o nieodpłatnym nabyciu
z mocy prawa przez skarb państwa mienia pozostałego po wykreślonym z krajowego rejestru sądowego podmiocie, tj. nieruchomości
położonych na terenie miasta Otwocka, dla których iV wydział ksiąg
wieczystych sądu rejonowego w Otwocku prowadzi księgi wieczyste
nr wa1O/00010550/9, wa1O/00010551/6 i wa1O/00010552/3, na
rzecz przedsiębiorstwa wielobranżowego „progaz Queen’s casino sp.
z o.o. z siedzibą w warszawie, które zostało prawomocnie wykreślone
z krajowego rejestru sądowego.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego strona może uzupełniać zebrany materiał w sprawie, zapoznać się z dokumentami oraz składać ewentualne
pisemne wyjaśnienia i dokumenty w siedzibie starostwa powiatowego
w Otwocku przy ul. komunardów 10, wydział Gospodarki nieruchomościami, wejście d, pokój 20, w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Starosta Otwocki

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133 poz. 883)”.

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

HOtel przyJazny pracOwnikOwi
podczas uroczystego jubileuszu Holiday inn warszawa Józefów 4* dyrektor hotelu rafał kuczyński ze sceny podziękował pracownikom, a szczególnie
gronu z 10-letnim stażem pracy, za zaangażowanie i serce włożone w swoją pracę. Bo w branży gościnności postawa wobec gości i umiejętność
współpracy z innymi ludźmi są kluczem do sukcesu.
każdego dnia Holiday inn w Józefowie gości osoby podróżujące biznesowo z całego świata i korporacje organizujące konferencje, bankiety czy
pikniki. z uwagi na ciekawą ofertę rekreacyjną (park linowy, golf, spa, tenis, basen, siłownia) i piękne usytuowanie w zakolu rzeki Świder hotel przyciąga
turystów z całej polski. w hotelu odbywają się przyjęcia weselne i okolicznościowe. mieszkańcy okolic odwiedzają zaś hotel, aby skorzystać z restauracji i baru, spa, centrum delphinus i obiektów sportowych. Hotel jest jednym z największych pracodawców na lokalnym rynku pracy - zatrudnia blisko
200 osób w takich działach jak: gastronomia (kuchnia, cukiernia, zmywak), służba pięter, recepcja, sprzedaż, eventy i rekreacja, bankiety, księgowość,
zakupy, it, marketing, revenue, kadry, techniczny i ogrodnictwo, a w sezonie także instruktorów w parku linowym i animatorki.
„praca w hotelu jest wymagająca, dynamiczna - to fakt. pozwala jednak szybko rozwinąć skrzydła. sprzyja integracji zespołu. nuda tu nie gości!
a my jako pracodawca dbamy, by doceniać pracowników i stworzyć miejsce pracy, do którego przychodzi się z przyjemnością”– mówi agnieszka
kołakowska, koordynator ds. kadr w aquila Hotele sp. z o.o.

OBecnie pOszukuJemy:
zAstępcY szeFA KUchni – wykształcenie min. średnie gastronomiczne, 2-3 lata doświadczenia na stanowisku szefa kuchni / z-cy szefa kuchni,
umiejętność kalkulacji i tworzenia receptur, wiedza z zakresu Gmp/GHp/Haccp, język angielski.
RecepcjOnistY/Ki centRUm Fitness – osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: obsługę gości hotelowych oraz klientów zewnętrznych korzystających
z basenu, siłowni, sauny, kącika zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych obiektów sportowych (boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów), organizację recepcji, przepływ informacji i utrzymanie porządku. praca na pełny etat lub umowę-zlecenie (umowa o pracę po okresie próbnym),
dostosowanie grafiku do ewentualnych niedyspozycji - w miarę możliwości. praca na dwie zmiany, również w weekendy i święta. mile widziane uprawnienia sportowe. Język angielski.
KelneRA/Ki – co najmniej 1 rok doświadczenia na analogicznym stanowisku lub absolwent, aktualna książeczka sanepidu, obsługa systemu micrOs,
komunikatywny język angielski, dyspozycyjność, kultura osobista. Osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: obsługę restauracji w zakresie setupu, przyjmowania i serwowania zamówień, prezentowania menu.
BARmAnA/Ki – co najmniej 1 rok doświadczenia na analogicznym stanowisku lub absolwent, aktualna książeczka sanepidu, obsługa systemu micrOs,
znajomość asortymentu, język angielski, dyspozycyjność, kultura osobista.
cUKieRniKóW i pOmOcY KUchennYch – wykształcenie kierunkowe, co najmniej 1 rok doświadczenia na analogicznym stanowisku lub absolwent,
aktualna książeczka sanepidu, dyspozycyjność, kultura osobista.
OsóB zmYWAjącYch
Hotel zapewnia pracownikom stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę-zlecenie, uniformy i prywatną opiekę medyczną
enel-med jako dodatek socjalny, bezpłatny dostęp do napojów, kawy i herbaty, obiady pracownicze, kartę multisport i pakiet ubezpieczeń w aXa
w atrakcyjnych cenach. w firmie funkcjonuje system premiowy i zniżek na usługi dla kadry menadżerskiej.

Wyślij cV już dziś!
hr@holiday.aquila.pl
Wirtualny spacer
po miejscu pracy:
www.holiday.aquila.pl
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OŚrOdek OpiekuŃczO-reHaBilitacyJny
„dOm nad Świdrem”
w Otwocku, ul. żurawia 1

pilnie poszukuje do pracy od zaraz
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OGŁOszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kołbiel

OpieKUneK OsóB stARszYch ORAz pOKOjOWej
praca w systemie zmianowym w godz. 7.00-19.00 co drugi dzień.
umowa o pracę.
zapraszamy do osobistego kontaktu
pon.–pt. w godz. 9.00-17.00. proszę zabrać cV.

OGŁOszenie
o przystąpieniu do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez radę
Gminy kołbiel uchwały nr XXVi/195/2017 z 19 maja 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy kołbiel.
zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące
zmiany studium.
wnioski należy składać na piśmie w siedzibie urzędu
Gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel, w terminie
do 7.07.2017 r.
równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. u. z 2016 r. poz.
353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kołbiel.
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko w terminie do 7.07.2017 r.
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie
urzędu Gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel, albo
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
gmina_kolbiel@wp.pl bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
wójt Gminy kołbiel.

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u.
z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez radę
Gminy kołbiel uchwały nr XXVi/196/2017 z 19 maja
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy kołbiel.
zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany
planu miejscowego.
wnioski należy składać na piśmie w siedzibie urzędu
Gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel, w terminie
do 7.07.2017 r.
równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. u. z 2016 r. poz.
353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy kołbiel.
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko w terminie do 7.07.2017 r.
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie
urzędu Gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel, albo
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
gmina_kolbiel@wp.pl bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
wójt Gminy kołbiel.

