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praca

Zatrudnię
Zatrudnię od zaraz nauczycielkę z kwalifikacjami
w Niepublicznym Przedszkolu Przyjaciel
w Radości, tel. 602 370 104
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + premie! Praca w Warszawie,
tel. 665 304 016
16 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania. Bardzo dobre warunki.
Warszawa, tel. 665 304 786
Ekspedientkę do sklepu spożywczego, pełen
etat, tel. 602 629 262
 Firma MELIORANT zatrudni: operatora
koparki, koparko-ładowarki, hydraulika,
pracownika robót kanalizacyjnych.
Praca na terenie Garwolina i Warszawy,
tel. 502 690 419
 Instytucja kultury poszukuje głównego
księgowego, tel. 600 980 772
Kierowcę kat. C + E, stałe kursy
Polska–Holandia i dobre wynagrodzenie,
tel. 793 565 965
 Krawcowe, szwaczki z doświadczeniem.
Praca w Otwocku, tel. 508 047 057
 Manicurzystkę, pedicurzystkę,
Glinianka, tel. 500 093 883, 22 789 98 14
 Osobę do pracy w myjni samochodowej,
tel. 665 506 565
 Odpowiedzialnego i sumiennego pana
do sprzątania małego osiedla na Ługach,
może być emeryt, rencista, tel. 508 003 242
 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
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 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

 Technik elektroenergetyk up. Sep E, prawo
jazdy kat. B podejmie pracę w ww. zawodzie
lub inne propozycje, tel. 663 232 406

Producent opakowań kosmetycznych
z Otwocka poszukuje osoby na stanowisko:
operator elektrodrążarki wgłębnej i drutowej.
Prosimy o przesyłanie życiorysów na adres:
praca@novopak.com.pl

Sprzedam dom

Sprzedawcę, sklep ogólnospożywczy,
tel. 779 58 14

 Zadbam o ogród, posprzątam dom.
Referencje, tel. 880 972 883

nieruchomości
 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

Zatrudnię mechanika – samochody
osobowe, Józefów k. Otwocka, praca
w godz. 8.00 – 16.00, tel. 602 186 305
 Zatrudnię presera, tel. 663 912 980

 Zatrudnimy pracowników produkcji. Mile
widziana książeczka sanepid. Miejsce pracy:
Wiązowna Kościelna, tel. 508 040 031

Szukam

 Dziewczyna, 16 lat, poszukuje pracy
dorywczej na wakacje, tel. 721 597 129
 Grafik komputerowy szuka pracy, pakiet
Adobe, pakiet Office. Przygotuję prezentację
multimedialną, tel. 572 411 450

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

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

 Otwock – 60/322 m2, centrum, wszystkie
media, całość podpiwniczona, do zamieszkania cena: 395 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

wizyTówKi

KierowniK budowy
nadzór robót budowlanych
 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

mgr inż. Tomasz Skoczylas

Tel. 518 533 311

 Garwolin – Miętne, wolno stojący,
murowany dom o powierzchni 180 m2 ,
pow. działki 2500 m2, podpiwniczony,
drewniane podłogi, 2 kominki,
domek gospodarczy, cena: 360 000 zł,
tel. 515 679 705 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
Józefów – dom wolno stojący, 3 pokoje
150 m2/490 m2, cicha okolica, OKAZJA
Cena: 450 000 PLN, oferta: 1203/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – 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

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

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

 Pielęgniarka zaopiekuje się 1 osobą lub
2 osobami starszymi. Ugotuje, tel. 507 173 201

 Posprzątam biuro, mieszkanie po 16,
tel. 519 104 753

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

 Inwestycyjno-budowlaną,
pow. 7300 m2, w Ostrówcu, gm. Karczew.
Cena – 50 zł/m2, tel. 507 638 583

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

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

 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

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

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10

 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2, tel. 507 638 583
 Rolną, gmina Siennica (Kąty), 2,2 ha. Cena:
150 tys. zł. Więcej informacji, tel. 514 754 647
 Warszawice, rolna, 8600 m2, w całości lub
z możliwością podziału na mniejsze, 38 zł/m2,
tel. 509 096 143
 Józefów, bardzo dobrze zlokalizowana,
prostokątna, ogrodzona działka do zabudowy
980 m2. Media do zainstalowania z ulicy.
Cena 470 000 PLN, Tadeusz Jagodziński,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl
 Śliczna działka w Józefowie, pow. 1000 m2,
warunki zabudowy, media w ulicy.
Cena 460 000 PLN, Anna Walczyna,
tel. 660280776, www.elandom.pl
 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
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
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 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m2,
warunki zabudowy, kostka, w okolicy nowe
domy, cena: 270 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Dziechciniec, 3930 m2, możliwość pobudowania kilku domów, prostokąt, prąd, nowe
domy w sąsiedztwie, sucha, cena: 180 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Całowanie, 10 400 m2, możliwość
pobudowania hali, prostokąt
o wym. 48 x 227, dojazd asfalt, cena: 320 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Kołbiel, Radachówka działka rekreacyjna
850 m2, MPZP zabudowa letniskowa,
w działce gaz prąd woda. Piękna okolica.
Cena: 55 250 zł, tel. 515 679 705
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 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU
 Otwock - Soplicowo, 1300 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew, cena: 299 000 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 – 2250 m2 – 299 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

 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
 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
 WAWER – pod zabudowę wielorodzinną.
2477 m2 – 780 tys. zł. Wśród nowych
domów, w cichym, zielonym miejscu bardzo
blisko Warszawy. Komunikacja miejska,
infrastruktura. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

Otwock – działka budowlana, pow. 2500 m2 ,
46 x 54 m, MPZP, ul. Tadeusza, wszystkie media.
Cena: 420 000 PLN, oferta: 1632/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024

Celestynów – działka budowlana,
pow. 1496 m2,
30,5 x 49 m, wszystkie media, cicha okolica
Cena: 279995 PLN, oferta: 1628/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024

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

 OTWOCK - JABŁONNA. 708 m2
– 144 tys. zł. W bardzo ładnym miejscu.
Wszystkie media. Nowe domy w sąsiedztwie.
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

Bezpośrednio, Otwock, centrum, 36,1 m²,
2 piętro, 2 pokoje, duży balkon, superrozkład, cena 195 tys. zł, tel. 665 601 643

Bezpośrednio, Otwock, Pułaskiego, 48 m2,
I piętro, trzy pokoje, widna kuchnia, balkon,
blisko centrum, szkoła, park, las. Mieszkanie
o podwyższonym standardzie,
cena 250 000 zł, tel. 505 078 853

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

Sprzedam mieszkanie

 Bezpośrednio, Otwock, 48 m2, I piętro
do remontu, tel. 886 791 030

 Otwock, ul. Giżycka, 70 m2, 1 piętro,
3 pokoje, widna i kuchnia zamknięta, balkon,
garaż, piwnica, tel. 783 461 044, bezpośrednio

 Dom w willowej części Falenicy, ul. Dusznicka, pow. 130 m2, działka pow. 1220 m2.
Superlokalizacja. Cena 730 000 PLN
– do negocjacji. Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 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

Osiedle Ługi, ul. Andersa, 48 m2, 2 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, duży balkon, piwnica,
gotowe do wprowadzenia, cena 189 000 zł,
507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Lema, 87 m², 1 piętro,
4 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia,
cena: 460 000 zł, tel.: 513 401 901,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
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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Sprzedam mieszkanie cd.
 Otwock, ul. Warszawska, 73 m²,
1 piętro, 3 pokoje, widna kuchnia,
do odświeżenia, cena: 167 500 zł,
tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia,
cena: 229 000 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
 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, 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, Zamenhofa mieszkanie 62 m2,
2 pokoje, komórka lokatorska (15,78 m2) .
Pierwsze piętro, częściowo umeblowane.
Cena 435 000 zł, tel.: 515 679 705
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
WWW.CITIHOME.EU

 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 m , VI piętro, winda,
3 pokoje, balkon, do remontu,
osiedle Ługi, cena: 165 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
2

 Otwock – 57 m2, I piętro, balkon, 2 pokoje,
ciche, z ogródkiem i garażem, do wprowadzenia, po kapitalnym remoncie,
czynsz 200 zł, cena: 229 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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
Karczew – mieszkanie 48 m2, 2 pok.,
piętro 3/6, winda, duży balkon, piwnica,
os. Ługi, cena do ustalenia, OKAZJA!!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 38 m2, 2 pok.,
PARTER, balkon, do remontu, nowe okna.
Cena: 215 000 PLN, OKAZJA!!
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, kawalerka o pow. 35 m2,
2 piętro, bardzo dobra lokalizacja, cicha, zielona okolica. Cena 198 000PLN, Tadeusz Jagodziński, tel. 660 280 277, www.elandom.pl
 Otwock, mieszkanie pow. 85 m2, dwupoziomowe, dobrze wykończone i funkcjonalne.
Cena 460 000 PLN, Jola Szopa, tel. 660 280 311,
www.elandom.pl
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 Józefów, mieszkanie, trzy pokoje,
pow. 43 m2. Cena 180 000 zł, Arkadiusz
Lenicki tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock, mieszkanie o pow. 50 m2, rejon
ulic Żeromskiego, Reymonta, Krasińskiego.
Arkadiusz Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl

Sprzedam

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

Sprzedam lokal

 Lokal pod działalność gospod., 105 m2.
Przeznaczenie: sala bankietowa, catering, garmażerka, bar, restauracja, kwiaciarnia, sklep,
gabinet itd. Centrum Otwocka, parter, parking, wszystkie media, tel. 506 119 162

poszukuję do wynajęcia
Firma poszukuje do wynajęcia mieszkania
dla pracownika. Kawalerka albo lokal
dwupokojowy w okolicach Karczewa
lub Otwocka, mail: praca@novopak.com.pl,
tel. 22 788 21 05

Do wynajęcia
Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 516 510 900
 Pokój, tel. 883 042 973

 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku, tel. 608 558 348
 Józefów, mieszkanie na parterze,
pow. 47 m2, bardzo dobra lokalizacja.
Czynsz 2300 PLN + media. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Józefów, lokale o pow. 30-120 m2, nowy
pawilon, bardzo dobra lokalizacja, świetnie
doświetlone pomieszczenia. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Otwock – 60 m , I p., lokal usługowy,
centrum, nowe budownictwo,
czynsz 2500 zł lub sprzedam, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
2

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)
Otwock, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia,
cena: 229 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

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).

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
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
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
REUMATOLOG
dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek
INTERNISTA DIABETOLOG
dr Iwona Walicka-Głaszczka

DOŚWIADCZENI
FIZJOTERAPEUCI

zapisy:
TW-meD
05-400 oTWocK,
uL. anDrioLLeGo 34/3
TeL. 22 779 26 03
oD GoDZ. 13.00
od poniedziałku do piątku

ĆWICZENIA DLA KOBIET
W CIĄŻY, KINESIOTAPING
REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®
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Do wynajęcia cd.
2

Józefów – mieszkanie 52 m , 3 pok.,
os. zamknięte, garaż, winda, ochrona.
Cena: 2 200 PLN, oferta: 1552/OMW,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Do wynajęcia lokal

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

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

uSŁuGi

 Lokal 35 m2 i sprzedam roczne wyposażenie sklepu odzieżowego, Otwock,
ul. Kupiecka 1, tel. 503 745 788

 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Elektryk, tel. 509 280 724

 Garaże blaszane, kojce dla psów,
bramy garażowe. Montaż gratis.
Producent, tel. 22 2951263, 696 753 588,
www.robstal.pl

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450
wynajmę lokal 34 m na sklep, biuro,
usługi. adres: otwock, ul. andriollego 3/5
paw. 1. woda miejska, kanalizacja, wc,
klimatyzacja, energia, monitoring, alarm,
ogrzewanie elektryczne. lokal wolny.
Faktura Vat. tel. 609755994

DIETETYK
KLINICZNY

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

 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 Lokal z klimatyzacją na Ługach,
tel. 604 493 420
2

Otwock – lokal użytkowy, pow. 100 m ,
parter, centrum, 6 pomieszczeń, parking.
Cena: 40 zł/m2, oferta: 601/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Kupię
Dom w Otwocku lub okolicy,
tel. 602 416 473
 Kawalerkę w Otwocku za gotówkę,
Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
tel. 22 769 27 88, www.elandom.pl

moSKiTiery
roleTy
VerTicale
domofony
tomasz kałowski

tel. 601 94 36 74

997; 22 779 40 91/96
998; 22 718 16 40
999
22 778 26 00, 22 778 27 03
22 667 30 73, 992

22 778 13 00
22 778 23 01
22 788 09 09
22 779 37 14
22 779 38 71

centrala ZuS
560 16 00
oświata, ul. poniatowskiego 10
22 779 29 52
sąd rejonowy, ul. armii Krajowej 2 22 778 20 50
prokuratura rejonowa,
22 719 51 26
ul. armii Krajowej 2
powiatowe centrum zarządzania
Kryzysowego, ul. Mieszka i
22 710 90 90

Dla domu

2

policja otwock
straż pożarna
pogot. ratunkowe
pcz, izba przyjęć
pogotowie Gazowe

poWiaT
starostwo, ul. Górna 13
Urząd skarbowy, ul. Matejki 4
Biuro paszportowe
powiatowy Urząd pracy,
ul. Górna 11/13
archiwum państwowe
zUs inspektorat,
ul. poniatowskiego 17

Budowlane

Do wynajęcia lokale biurowe i usługowe
w Otwocku przy ul. Kołłątaja 1
– tel. (22) 779 27 30

WaŻne TeLeFonY

Y
T ZN
NE GIC
I
B O
GA TOL
A
OM
T
S
ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,

implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

Telefon: 607 654 216
Godziny otwarcia: pon.-pt. 1500-2100
wt., czw. 800-1300, sob. 900-1300

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY
W DOGODNYM TERMINIE

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

oTWocK
straż Miejska otwock
(pon.-pt. 7-22; sob. 7-16)
opwiK (awarie)

22 788 20 15
605 21 99 79
22 779 48 78
22 779 42 95
Urząd Miasta, ul. armii Krajowej 5 22 779 20 01(06)
apteka nr 260, ul. Matejki 9
22 779 20 00
apteka Główna, ul. andriollego 34 22 779 20 91
przychodnia rejonowa,
22 778 12 00
ul. armii Krajowej 3
przychodnia specjalistyczna,
ul. Batorego 44
22 778 26 60
przychodnia dziecięca,
ul. armii Krajowej 3
22 778 12 01
ośrodek psychoprofilaktyki rodzinnej,
ul. czaplickiego 7
22 779 70 98
wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
501 328 437
JÓZeFÓW
Urząd Miasta, ul. wyszyńskiego 1
przychodnia rejonowa,
ul. M. c.-skłodowskiej

22 779 00 00
22 789 21 21

KarcZeW
Urząd Miejski, ul. warszawska 28
przychodnia rejonowa,
ul. warszawska 28
przychodnia zdrowia sobiekursk

22 780 65 91
22 780 60 91

ceLeSTYnÓW
Urząd Gminy, ul. regucka 3
przychodnia rejonowa, ul. regucka 5

22 789 70 60
22 506 51 71

22 780 60 83

KoŁBieL
Urząd Gminy, ul. szkolna 1
25 757 39 92 (do 96)
przychodnia rejonowa, ul. szkolna 1 25 757 31 91
oSiecK
Urząd Gminy, ul. rynek 1
25 685 70 26
przychodnia rejonowa, ul. rynek 2125 685 70 22
SoBienie-JeZiorY
Urząd Gminy, ul. Garwolińska 16
25 685 80 90
przychodnia rejonowa, ul. 1000-lecia 2 25 685 80 26
WiĄZoWna
Urząd Gminy, ul. lubelska 59
22 789 01 20
przychodnia rejonowa, ul. lubelska 36 22 789 01 15
WaWer
Urząd dzielnicy, ul. żegańska 1
22 443 70 00
przychodnia rejonowa - wawer
ul. strusia 4/8
22 590 09 99
przychodnia rejonowa – radość
ul. patriotów 170
22 615 70 31
przychodnia rejonowa– Falenica
ul. patriotów 46/48
22 872 97 08
policja , ul. Mrówcza 210 22 812 10 95, 22 603 68 52
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nauka cd.

 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

matrymonialne

 Pan 44 lata, wierzący, pracuje, pozna
panią, Otwock, Karczew, stały związek,
do 44 lat, z mieszkaniem i samochodem,
tel. 795 395 730

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

Sprzedam

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

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.

uWaGa!
ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do cZWarTKu,

13 lipca,
do godz. 15

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.

Zbuduj z nami linię kolejową nr 7 otwock – Dęblin
budimex sa to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w polsce nieprzerwanie od 1986 r. Firma zatrudnia obecnie blisko 4 tysiące osób, gdzie ponad połowa
z nich pracuje z nami dłużej niż 5,10a nawet 15 lat. budimex to firma na lata, w której nigdy nie brakuje pracy, wyzwań i dobrej atmosfery. czekamy na ciebie.

przyjdź do biura w Garwolinie, ul. mazowiecka 22, aby porozmawiać o swojej przyszłości,
lub wyślij cV na adres: kinga.przyborowska@budimex.pl

poSZuKuJemY oSÓB na STanoWiSKa:
 inżynier budowy branży mostowej
 inżynier budowy branży drogowej

 majster budowy branży drogowej
 specjalista ds. raportowania

 kierownik robót sanitarnych
 kierownik robót torowych

 robotnik drogowy
 robotnik torowy

do pracy z maszynami kolejowymi poszukujemy inżyniera budowy ds. sprzętu kolejowego, który na co dzień będzie
pracował w biurze Budimex w pruszkowie. wyślij aplikację na adres: kinga.przyborowska@budimex.pl

informacJe doTyczące KonTraKTów:
loT a:
nazwa kontraktu: „budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 warszawa wschodnia osobowa
– dorohusk, na odcinku otwock – lublin, odcinek
otwock – pilawa od km 26,050 do km 55,600”
wykonawca:
konsorcjum: budiMeX budownictwo sp. z o. o.,
FerroVial agroMan s.a.
czas trwania kontraktu: 34 miesiące
(11.06.2017 – 04.2020)
realizacja:
w pierwszej kolejności od 11.06.2017 r., po otrzymaniu
zamknięć torowych, rozpoczynamy przebudowę stacji pilawa
zgodnie z przyjętym fazowaniem robót. w późniejszym terminie (najszybciej wrzesień 2017) rozpoczynamy przebudowę
stacji otwock. po wykonaniu robót z zadania b, w grudniu 2019 r.,
zamykamy szlak otwock – pilawa w celu dobudowy toru nr 2
oraz przebudowy istniejącego toru nr 1. zakończenie robót
przypada na kwiecień 2020 r.
utrudnieniem dla mieszkańców będzie konieczność wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej w związku
z zamknięciem obecnie jednotorowej linii kolejowej
na odcinku otwock – pilawa.
długość całego odcinka do przebudowy: ok. 30 km
wartość umowy: 389 623 693,02 pln netto
zakres:
1. przebudowa 74 km toru
2. przebudowa stacji: otwock, celestynów i pilawa
3. budowa 87 nowych rozjazdów

4. przebudowa sieci trakcyjnej
5. przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetyki kolejowej
6. Modernizacja 12 przejazdów kolejowych
7. przebudowa i budowa 22 obiektów inżynieryjnych
8. budowa 2 nastawni na stacjach otwock
i celestynów oraz jednej nastawni lcs na stacji pilawa
9. budowa 18 nowych peronów
10. przebudowa infrastruktury sanitarnej
oraz urządzeń wodnych
11. budowa 5 km układów drogowych
loT b:
nazwa kontraktu: „budowa, przebudowa i rozbudowa
(modernizacja) linii kolejowej nr 7 warszawa wschodnia
osobowa – dorohusk, na odcinku otwock – lublin,
odcinek pilawa – dęblin w km 55.600 – 107.283”
wykonawca: konsorcjum: lider - Mostostal kraków sa,
konsorcjanci: pkp energetyka sa, schweerbau gmbh
czas trwania kontraktu: 22 miesiące (11.06.2017
– 04.2019), w tym 18 miesięcy na wykonanie robót
zasadniczych wymagających zamknięcia torowego.
realizacja:
rozpoczynamy od przebudowy toru nr 2 na szlaku pilawa
– garwolin, gdzie ruch pasażerski będzie prowadzony od stacji
pilawa do stacji garwolin – jednotorowo, wraz z przebudową
strony parzystej stacji garwolin. w tym samym czasie
przebudowie podlegają tory nr 1 i 2 na szlaku garwolin
– dęblin przy wykorzystaniu całkowitego zamknięcia linii
kolejowej (niecodzienne rozwiązanie na pkp) na odcinku

garwolin – dęblin. stacja dęblin jest największą stacją
na modernizowanym odcinku, która również podlega
modernizacji zgodnie z fazowaniem, w taki sposób aby
utrzymać ciągłość ruchu w każdym kierunku. utrudnienia
dla mieszkańców dotyczą głównie wprowadzenia całkowitego
zamknięcia linii kolejowej na odcinku garwolin – dęblin,
co będzie wymagało wprowadzenia zastępczej komunikacji
autobusowej.
długość całego odcinka do przebudowy: ok. 52 km
wartość umowy: 597 410 754,55 pln netto
zakres:
1. przebudowa 120 km toru
2. przebudowa stacji: garwolin, Łaskarzew towarowy,
sobolew, Życzyn, dęblin
3. budowa 106 nowych rozjazdów
4. kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej
5. przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetyki kolejowej
6. Modernizacja 17 przejazdów kolejowych
7. przebudowa i budowa 53 obiektów inżynieryjnych
(mosty - 17 szt., wiadukty - 2 szt., przepusty - 30 szt.,
przejścia pod torami - 4 szt.). na stacji dęblin w km: 107+153
znajduje się największy obiekt do przebudowy. Most stalowy
trzyprzęsłowy o długości 169,6 m (długość przęsła 54,8 m)
8. budowa 5 nastawni na stacjach garwolin, Łaskarzew,
sobolew, Życzyn, dęblin oraz jednej nastawni lcs dęblin
9. budowa 26 nowych peronów
10. przebudowa infrastruktury sanitarnej
oraz urządzeń wodnych
11. budowa 78 km układów drogowych
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ZaWiaDomienie BurmiSTrZa JÓZeFoWa
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa.
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.U.2017.1073 t. j.) oraz
art. 39 ust. 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 (dz.U.2016.353 ze zm.), w związku z uchwałą rady Miasta
Józefowa nr 299/Vii/2017 z 22 czerwca 2017 r. zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań
i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
procedura zmiany obejmuje:
1) teren położony na południe od skrzyżowania ul. Jarosławskiej i ul. piłsudskiego;
2) teren położony w rejonie ulic Sosnowej, piłsudskiego
i Leśnej;
3) teren doliny rzeki Wisły wraz z terenem zalewowym
i nadzalewowym położony na południowy-zachód od
ul. nadwiślańskiej oraz teren usługowy w rejonie skrzyżowania
ul. nadwiślańskiej z ul. Kardynała Wyszyńskiego;
4) teren położony po wschodniej stronie ul. nadwiślańskiej,
między ul. Graniczną i ul. Księdza malinowskiego;
5) teren położony u zbiegu ul. Kardynała Wyszyńskiego
i ul. Zacisznej;
6) teren położony u zbiegu ul. Tadeusza i ul. Wodnej,
przy projektowanej drodze wojewódzkiej nr 721;
7) teren usługowy przy ul. Księdza malinowskiego w rejonie
skrzyżowania z ul. Jachowicza;
8) teren położony na północny-zachód od skrzyżowania
ul. Wawerskiej i ul. polnej;
9) teren położony po wschodniej stronie ul. rybackiej,
bliżej rzeki świder;
10) teren położony u zbiegu ul. rolniczej, ul. Wiązowskiej
i projektowanej drogi wojewódzkiej nr 721;
11) teren położony na północ i północny-wschód
od skrzyżowania ul. nadwiślańskiej i ul. Górczewskiej.
Uchwała w sprawie przystąpienia jest dostępna w Biuletynie informacji publicznej jozefow.bip.eur.pl, w referacie zagospodarowania
przestrzennego Urzędu oraz w Biurze rady Miasta.
zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium
w zakresie opisanych wyżej terenów oraz prognozy oddziaływania
na środowisko. odnośnie do studium wnioski należy składać na piśmie w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miasta w Józefowie w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 9-17 oraz od wtorku do piątku
8-16), korespondencyjnie na adres ul. wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów lub drogą elektroniczną z podpisem i za pośrednictwem platformy epUap. odnośnie do procedury środowiskowej
wnioski można również składać w formie ustnej do protokołu i za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wnioski należy składać w terminie do 11 sierpnia 2017 r.
wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub
nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. wnioski będą rozpatrywane
przez Burmistrza Miasta Józefowa.

10-16 lipca 2017 linia oTwocKa

obwieSzczenie wóJTa gminy wiązowna
o przystąpieniu do sporządzania ośmiu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. dz. u. z 2017 r., poz. 1073) wójt gminy wiązowna zawiadamia o podjęciu 24.04.2017 r. ośmiu uchwał rady gminy wiązowna:
1. nr 62.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „malcanów akacjowa”, obejmującego teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. nr 64.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „rzakta i”, obejmującego teren
wskazany na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. nr 65.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „duchnów aktywizacja gospodarcza ii”, obejmującego teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
4. nr 66.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „izabela dębów”, obejmującego
teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. nr 67.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „lipowo armii Krajowej
- wierzbowa”, obejmującego teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
6. nr 68.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „malcanów Jeździecka - letnia”, obejmującego teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
7. nr 69.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „dziechciniec - dworska”, obejmującego teren wskazany na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
8. nr 70.XXXiX.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „glinianka wrzosowa - wawrzyniecka”, obejmującego trzy tereny wskazane na załącznikach nr 2a, 2b, 2c
do niniejszej uchwały.
wyżej wymienione uchwały wraz z załącznikami graficznymi dostępne są na stronie internetowej urzędu gminy wiązowna:
http://bip.wiazowna.pl/public/?id=169254#
osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów. wnioski należy składać na piśmie w siedzibie urzędu gminy, ul. lubelska 59,
05-462 wiązowna, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: urzad@wiazowna.pl, w terminie do 31 lipca 2017 r. wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 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) przystępuje się do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów planów
miejscowych.
zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie
urzędu gminy, 05-462 wiązowna, ul. lubelska 59, pok. 005, oraz mogą złożyć
wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
wniosek dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2017 r.
w urzędzie gminy wiązowna lub na jego adres.
wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt gminy wiązowna.

