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praca

zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + bezpłatny basen i wiele
innych! Praca w Warszawie. 665 304 01

4 os. niepełnosprawne. Sprzątanie. Miła atmosfera, dobre zarobki i umowa o pracę.
Praca w Warszawie. 665 304 786

Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla kobiet
w zakładzie pralniczym w Otwocku – etat
lub praca dodatkowa. Także praca dla
niepełnosprawnych, tel. 503 067 545
 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
 Krawcowe – Michalin, tel. 603 17 97 44

 Kucharkę, pomoc kucharza z doświadczeniem w Otwocku, tel. 501 852 563
 Manicurzystkę oraz kosmetyczkę,
tel. 504 619 755
 Operatora koparko-ładowarki z doświadczeniem, tel. 514 778 991
 Panie do szycia, Otwock, tel. 606 702 313

 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 na produkcji – Wiązowna.
Praca w systemie zmianowym.
Informacje pod nr tel. 797 318 859

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
 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 stanowiska: pracownik restauracji,
konserwator, menadżer w szkoleniu.
Szczegółowe informacje: +48 608 201 439
 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
delikatesy Adria w Otwocku.
Wiadomość na miejscu.

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

 Zatrudnimy do konfekcji kosmetyków.
CV na mail: d.kowalska@ava-laboratorium.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
22-789-33-81, 669-999-000

 Elektryk uprawnienia Sep. „E”, prawo
jazdy kat. B podejmie pracę w ww. zawodzie
lub inne propozycje, tel. 663 232 406

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

 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

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

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

sprzedam dom

 Radość, wyposażony dom, pow. 260 m2,
działka: pow. 800 m2, pełne wyposażenie
i meble. Cena 1 350 000 PLN, Anna Walczyna
tel. 660280776, www.elandom.pl

 Karczew - 143/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media,
cena: 389 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

szukam

nieruchoMości

 Radość, atrakcyjny, energooszczędny dom,
pow. 207 m2, działka 745 m2, ładnie zagospodarowany ogród. Do wprowadzenia.
Cena 899 000 PLN, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, 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

 Zatrudnimy pracownika z doświadczeniem
do masarni w Otwocku, biuro@elted.pl,
22 779 55 00

 Podejmę księgowość na pół etatu,
tel. 510 089 528
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 Dom murowany z pięknym sadem
w Otwocku Wielkim, cena 300 000PLN.
Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806,
www.elandom.pl
 Otwock, dom – pow. 230 m2. Działka
1021 m2. Garaż na 3 samochody. Ogród
z oczkiem wodnym, ładnie zagospodarowany.
Cena 995 000 PLN, Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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
Otwock – dom wolno stojący, 2 pokoje,
60 m2/600 m2, centrum, wszystkie media.
Cena: 310 000 PLN, dom parterowy
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

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

wizyTówki

Medyczna
pielęgnacja stóp
w domu u klienta

 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

tel. 518 158 017

Masażysta

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

z dojazdem do klienta

Tel. 518 533 311

tel. 506 248 261

Pełen zakres usług

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

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

 Sobienie-Jeziory, budowlana, ogrodzona
1176 m, 153 tys. zł, tel. 502 079 927
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 Józefów – 1580 m2, budowlana,
ogrodzona, media, MPZP
mieszkaniowo-usługowa, dom opieki,
gabinety, ul. Wyszyńskiego cena: 430 000 zł
lub wynajem 1900 zł /mies., tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Józefów - 1203 m2, bardzo dobra
lokalizacja, media, dobre wymiary,
cena: 380 zł/m2, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 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

Otwock – działka budowlana, 1602 m2,
26 x 62 m, wszystkie media, MPZP, OKAZJA.
Cena: 340 000 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
2

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

 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 - 1500 m2 - 142 tys. zł. Wszystkie media. Szkoła, komunikacja, zieleń.
OKAZJA. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000
 Działka budowlana o pow. 1000 m2
w Osiecku, cena 50 000 PLN. Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806, www.elandom.pl
 Działka 12 800 m (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
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 Józefów, piękna działka, pow. 933 m2,
dobrze utrzymany dom z 1933 r., pow. 60 m2,
cicha i spokojna okolica. Okazja dla osób szukających własnego azylu. Arkadiusz P. Lenicki, tel. kom. 660 280 042, www.elandom.pl

 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 do 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

 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
 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

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
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
Józefów, Reja 2, 96 m2, bezpośrednio, własnościowe, dwupoziomowe 2 i 3 piętro, 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, balkon, podwójne
miejsce garażowe, piwnica, tel. 603 877 025,
605 558 355, cena 450 000 zł

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
 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

 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

 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 – Centrum, 25 m², parter, widna
kuchnia, po remoncie, gotowe do wprowadzenia, cena: 148 000 zł, tel.: 507 847 874,
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. 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
 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

 Mieszkanie o pow. 47 m2, na parterze,
w Otwocku cena 238 000 PLN. Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806, 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

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,
witrynami, oddzielne wejścia (możliwość
połączenia). Magazyn: pow. 20 m2, biuro:
8 m2. Cena 750 000 PLN, Jolanta Szopa
tel.660 280 311 www.elandom.pl

do wynajęcia

20 lat W otWocKu!
Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia.
Cena: 229 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Duże, dwupoziomowe mieszkanie, częściowo umeblowane w centrum Otwocka,
czynsz 2200 zł + media, tel. 508 813 277
 Pokoje w Świdrze, tel. 22 299 11 92

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

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

Otwock – mieszkanie 55,5 m2, 2 pok.,
piętro 0/2, os. strzeżone, zamknięte, balkon.
Cena: 309 000 PLN, oferta: 2161/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

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 – 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

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

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
Otwock – mieszkanie 73 m2, 3 pok.,
piętro 2/4, centrum, balkon, umeblowane.
Cena: 1800 PLN, oferta: 1549/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

do wynajęcia lokal
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
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 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 prowadzenia 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 na skład budowlany itp., czynsz
najmu 2900 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Kupię

 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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Kupię cd.

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

usŁugi
Budowlane

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

 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Garaże blaszane, kojce dla psów, bramy
garażowe. Montaż gratis. Producent
22 2951263, 696 753 588, www.robstal.pl
 Malowanie dachów; tel. 601 203 559

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

dla domu

MOskiTiery
rOLeTy
VerTicaLe
dOMOfOny
Tomasz Kałowski

tel. 601 94 36 74
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introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Medyczne

różne
nauka
Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327
 Książki – edycja, redakcja, opracowanie
graficzne. Profesjonalnie. Tel. 693 280 472
 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
 Prace dyplomowe, naukowe i inne
– kompleksowa, profesjonalna korekta.
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

URSZULA L KWIATEK

 Mitsubishi Lancer, 1.7 benzyna, 87 300 km,
metalik, 2006 rok, klimatronic, centralny

TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna
pacjentów leżących w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

stoMatologia

zamek, 14 500 zł, tel. 509 657 704
 Opel Meriva 1.6, rok 2005, automat,
klimatyzacja, pierwszy właściciel,
bezwypadkowy, tel. 501 050 671
 Peugeot 307, 2.0 HDI diesel, hatchback,

panTOMOgraM
iMpLanTy
periOdOnTOLOgia

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.
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.

2004 r., 224 000 km, srebrny, klimatyzacja,
7500 zł, tel. 502 268 434
 Renault Megane 3, 1.5 diesel, 2012 rok,
156 000 km, 25 000 zł, tel. 693 950 284

ogŁoszenie

zatrudnię
Magazyniera
w hurtowni

ul. andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl

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:

elektrotechnicznej
w józefowie.

tel. 505 130 554

zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

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

zatrudnimY
pracowników
do pracy fizycznej w sortowni
odzieży używanej.
Praca w systemie 2-zmianowym, na cały etat.
oferujemy umowę o pracę.
miejsce pracy: wiązowna.
Praca od zaraz.
tel. kontaktowy: 504 088 262
– dzwonić w godzinach 9-16,
CV proszę przesyłać na adres:
recepcja@ebimex.com.pl

z doświadczeniem lub bez
wYmagania:
 wykształcenie
min. zawodowe
 znajomość rys. technicznego
zadania:
 obsługa frezarki
konwencjonalnej
 wykonywanie prac ślusarskich

kontakt:
motgum@motgum.com

stanWeX i baza transportowa
zatrudni WulKanizatora
Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon,
 samodzielność i odpowiedzialność.

5-11 czerwca 2017 Linia OTwOcka

zatrudnimy osobę do pracy przy obsłudze terenów zewnętrznych
na obiekcie znajdującym się przy ul. warszawskiej w Otwocku.
szczegóły:
 praca od poniedziałku do piątku w godzinach porannych (od 6:00/7:00),
 wymiar pracy ustalany indywidualnie z kierownikiem (cały etat lub 3/4 etatu),
 obowiązki: koszenie, przycinanie krzewów, zamiatanie, w zimę odśnieżanie chodników,
 umowa o pracę lub umowa - zlecenie,
 mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 7:30-15:00
pod numerami tel.: 58 342 72 53 lub 601 181 952.

zarząd Województwa Mazowieckiego
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (dz. u. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) zawiadamia, że od 5 czerwca 2017 r. w siedzibie urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w warszawie

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

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

przy ul. jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej urzędu
– www.mazovia.pl, zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w otwocku w rejonie ulic Piłsudskiego, kurnakowicza i krasińskiego.

sTanweX i baza transportowa zatrudni diagnOsTĘ

Obwieszczenie wOJewOdy MazOwieckiegO

z uprawnieniami do wykonywania legalizacji tachografów cyfrowych

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

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.

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

działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku
z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), informuję, że w tutejszym organie toczy się
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„budowa drogi ekspresowej s2 – południowa Obwodnica warszawy na odcinku węzła
„puławska” do węzła „Lubelska” - zadanie „c” – budowa drogi ekspresowej s2
– pOłUdniOwa ObwOdnica warszawy na odcinku od węzła wał Miedzeszyński (bez
węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00)
o długości ok. 7,5 km. odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95.
Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Generalny dyrektor dróg Krajowych
i autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika pana artura raczaka.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest wojewoda Mazowiecki, zaś organem
właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w warszawie.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu od
6.06.2017 r. do 5.07.2017 r. w wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego
w warszawie (Pl. bankowy 3/5, 00-950 warszawa, pokój nr 639, pon. 13-16, śr., piąt. 8-12).
złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu,
o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
wi-ii.7820.1.6.2016.Ms1

