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praca

Zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania.
Umowa o pracę + bezpłatny basen i wiele
innych! Praca w Warszawie. 665 304 016
14 os. niepełnosprawnych. Sprzątanie. Miła
atmosfera, dobre zarobki i umowa o pracę.
Praca w Warszawie. 665 304 786
Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
pełen etat, tel. 602 629 262
Firma produkcyjna z Otwocka zatrudni
montera wyrobów gotowych – mile widziane
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
tel. 514 600 056, pn.-pt. 8:00-16:00
 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

 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 – składanie opakowań.
Praca zmianowa, czterobrygadowa. Lokalizacja – Wiązowna, możliwość grzecznościowego transportu z okolic Mińska i innych.
Mile widziane kobiety, tel. 797 318 859

 Pracownika fizycznego do prac ziemnych,
tel. 500 177 061
 Pracownika na stanowisko
kierownik zespołu gastronomicznego,
wykształcenie wyższe gastronomiczne,
min. 3 lata doświadczenia zawodowego,
katarzyna.przybysz@mz.mofnet.gov.pl,
tel. 22 779 20 40
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Producent opakowań kosmetycznych
z Otwocka poszukuje osoby na stanowisko:
operator elektrodrążarki wgłębnej i drutowej.
Prosimy o przesyłanie życiorysów na adres:
praca@novopak.com.pl
 Przyjmę fryzjerkę na 1/2 lub cały etat,
tel. 22 788 07 62
 Telemontera-elektryka, tel. 500 177 061
Zatrudnię kierownika oraz sprzedawcę do
sklepu mięsnego w Józefowie. Wymagania:
doświadczenie na podobnym stanowisku.
CV proszę wysłać na e-mail: jula02@op.pl,
tel. 691 303 016

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

szukam

 Dziewczyna, 16 lat, poszukuje pracy
dorywczej na wakacje, tel. 721 597 129

 Podejmę pracę dorywczą, prace porządkowe, Otwock, Karczew, tel. 795 395 730
 Poszukuję pracy. Ukrainka, w Polsce od
5 lat. Praca biurowa, tel. 787 402 356

nieruchoMości
sprzedam dom

 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

nadzór robót budowlanych

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

 Warszawice, rolna 8600 m2, w całości
lub z możliwością podziału na mniejsze,
38 zł/m2, tel. 509 096 143
 Otwock - 60/3220 m2, centrum, wszystkie
media, całość podpiwniczona, do zamieszkania, cena: 395 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 140/1190 m2, centrum,
zacisznie, wszystkie media, dobre wymiary
pomieszczeń, całość podpiwniczona,
do zamieszkania lub na gabinety,
cena: 590 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew – 143/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media.
Cena: 389 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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

wizyTówKi

KierowniK budowy

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

 Sobienie-Jeziory, 3 ha, w kwadracie,
przy ul. Długiej, tel. 519 599 220

 Kobieta szuka pracy. Opieka nad osobą
starszą, sprzątanie, prace domowe,
tel. 570 346 118

 Podejmę opiekę, ewentualnie pomoc domową z gotowaniem, tel. 721 438 273

sprzedam działkę

 Rolną, gmina Siennica (Kąty), 2,2 ha.
Cena: 150 tys. zł. Więcej informacji,
tel. 514 754 647

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

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

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

SKlep medyczny mpr
sprzedaż, wypożyczalnia, serwis

oTwocK, ul. Sportowa 4

 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

z dojazdem do klienta

mgr inż. Tomasz Skoczylas

pełen zakres usług

Tel. 518 533 311

tel. 506 248 261

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

Masażysta

 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2, tel. 507 638 583
 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 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO 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
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
WWW.CITIHOME.EU
 Kołbiel, Radachówka działka rekreacyjna
850 m2, MPZP zabudowa letniskowa,
na działce gaz, prąd, woda. Piękna
okolica. Cena 55 250 zł. 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
 Karczew, Całowanie, działka o pow.
12.700 m2 z WZ na budynek produkcyjno-magazynowy, przy trasie DK50. Media w granicy działki, cena 963 000 zł. Tel. 515 679 705
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
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
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 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

Otwock – działka budowlana, 1602 m2,
26x62 m, wszystkie media, MPZP, OKAZJA
Cena: 340 000 PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

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

 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

 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

 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, ul. Szkolna, 53m², drugie piętro,
3 pokoje, widna kuchnia w pełni wyposażona,
balkon, po remoncie, cena: 265 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

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

sprzedam mieszkanie
Józefów, ul. 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

balkon, gotowe do wprowadzenia, dobry

WWW.CITIHOME.EU

 Poniatowskiego, 38 m², parter, 2 pokoje,
widna kuchnia, cena: 185 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Pogorzel Warszawska, pow. 1500 m2, cena
175 000 PLN, Jolanta Galas, tel. 609 406 315,
www.elandom.pl

1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, duży

>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,

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

 Józefów, bardzo dobrze zlokalizowana,
prostokątna, ogrodzona działka, do zabudowy 980 m2. Media do zainstalowania
z ulicy. Cena 470 00 PLN, Tadeusz Jagodziński, tel. 660 280 277, www.elandom.pl

 Otwock, ul. Kraszewskiego, 54 m²,

standard, cena: 309 000 zł, tel.: 507 847 874,

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

 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

 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

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

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

 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane, przestronne, widne mieszkanie z balkonem,
na podłogach piękny, jesionowy parkiet.
Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym,
zadbanym, strzeżonym osiedlu. Przy osiedlu
przystanek autobusowy, cena: 319 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Zamenhoffa, 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, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia,
cena: 229 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock – 44 m2, IV piętro, 3 pokoje,
centrum Otwocka, OKAZJA,
cena: 175 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 47 m2, parter, 3 pokoje,
z zabudową kuchni, do wprowadzenia,
cena: 225 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 420 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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 – 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, 2 pokoje,
ciche, z ogródkiem i garażem,
do wprowadzenia, po kapitalnym
remoncie, czynsz 200 zł.
cena: 249 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Niedrogie mieszkanie w Józefowie: trzy
pokoje (15 + 10 + 10 m2), widna kuchnia
(3 m2). Łazienka (3 m2). Cena 180 000 zł.
Kontakt – 660 280 042
 Ługi, 3 piętro, blok zadbany – 54 m2,
dwa pokoje (duży połączony z kuchnią).
Kontakt – 660 280 042

 Otwock, mieszkanie na ostatnim
poziomie, z dodatkową antresolą – 50 m2.
Rejon ulic Żeromskiego, Reymonta,
Krasińskiego. Kontakt – 660 280 042

sprzedam

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

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

Otwock – mieszkanie, 30 m , kawalerka
piętro 3/4, os. Batorego, po remoncie!
Cena: 150 000 PLN, oferta: 2178/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
2

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 55,5 m2, 2 pok.,
piętro 0/2, os. strzeżone, zamknięte, balkon,
cena: 309 000 PLN, oferta: 2161/OMS
ww.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
 Warszawa, wygodne, klimatyczne mieszkanie w kamienicy na Ochocie, pow. 37 m2,
świetna lokalizacja. Cena 360 000 PLN, Anna
Lenicka, 666 223 604, www.elandom.pl
 Dwupoziomowe mieszkanie w zielonej
części Wesołej, pow. 85 m2, bardzo dobra
lokalizacja + miejsce parkingowe.
Cena 544 000 PLN, Tadeusz Jagodziński,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl
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KonsultacJe
leKarZy specJalistÓW

wynajmę lokal 34 m2 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
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (bieżąca woda,
pomieszczenia socjalne) tel. 602 468 683
Otwock – lokal użytkowy, pow. 100 m2,
parter, centrum, 6 pomieszczeń, parking.
Cena: 40 zł/m2, oferta: 601/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

 Pokoje w Świdrze, tel. 533 553 816,
22 299 11 92

Kupię

 Samodzielne mieszkanie jednopokojowe,
Świder, przy stacji kolejowej, tel. 602 331 854

 Kawalerkę w Otwocku za gotówkę,
Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
tel. 22 769 27 88, www.elandom.pl

 Pokój w Otwocku, tel. 502 65 66 49

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

Dom w Otwocku lub okolicy, tel. 602 416 473

 Józefów, świeżo wykończony budynek,
pod działalność, 100 m2 na działce 900 m2.
Dobra lokalizacja. Miejsca parkingowe.
Czynsz 3500 PLN + media. Jola Szopa
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

 Józefów, wyremontowane mieszkanie na
parterze w prywatnym budynku, 47 m2,
bardzo dobra lokalizacja.
Czynsz 2300 PLN + media. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

Do wynajęcia lokal

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

 Lokal 40 m z klimatyzacją,
tel. 604 493 420
2

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

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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usŁuGi
Budowlane

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

Dla domu

moSKiTiery
roleTy
VerTicale
domofony
tomasz kałowski

tel. 601 94 36 74

introligatorskie
 INTROLIGATOR,
TEL. 603 912 688
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Medyczne

rÓżne
nauka

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

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

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

stoMatoloGia
ul. andriollego 59, otwock
tel. 22 779 27 69, 604 21 41 74
www.hadent.pl
panTomogram
implanTy
periodonTologia

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

przyjmę do pracy

eleKTryKów
pomocniKów
od zaraz.
Tel. 601 616 683

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o i przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
1. dz. nr ew.: 441 obr. geod. lipowo kw nr wa1o/00038490/2
2. powierzchnia: 0,1375 ha
3. nieruchomość przeznaczona na sprzedaż
4. cena wywoławcza: 180 000,00 zł brutto
5. termin przetargu: 8.08.2017 roku, godz. 11.00
6. miejsce przetargu: urząd Gminy Wiązowna, ul. lubelska 59
7. wadium: 18 000,00 zł

zarząd woJewódzTwa mazowiecKiego
ogłasza przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży
działek ewidencyjnych położonych
w otwocku przy ul. Kochanowskiego
1. postanawia się przeprowadzić przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych stanowiących nieruchomość położoną w otwocku przy
ul. kochanowskiego, w obrębie 68, dla której sąd rejonowy w otwocku iV wydział
ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze wa1o/00068409/7, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr:
1) 5/9 o powierzchni 0,2985 ha;
2) 5/10 o powierzchni 0,2761 ha;
3) 5/11 o powierzchni 0,2550 ha.
2. ustala się następujące ceny wywoławcze i wysokość wadium dla poszczególnych działek ewidencyjnych wymienionych w pkt 1:
1) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1 cena wywoławcza wynosi 315 000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dz. u.
z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), a wysokość wadium to 31 500 zł, co stanowi
10 proc. ceny wywoławczej;
2) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 cena wywoławcza wynosi 290 000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku Vat na podstawie przepisu
ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium to 29 000 zł, co stanowi
10 proc. ceny wywoławczej;
3) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 cena wywoławcza wynosi 270 000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku Vat na podstawie przepisu
ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium to 27 000 zł, co stanowi
10 proc. ceny wywoławczej.
3. przetargi na sprzedaż działek ewidencyjnych odbędą się 28 sierpnia 2017 r.
w siedzibie departamentu nieruchomości i infrastruktury urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego w warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, pokój 408, iV piętro, w następujących godzinach:
1) przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1 – godzina 10.00;
2) przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 – godzina 11.30;
3) przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 – godzina 13.00.
4. ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej
www.mazovia.pl, tablicy ogłoszeń urzędu Marszałkowskiego województwa
Mazowieckiego w warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, a także w dziennikach
wydawanych w formie elektronicznej oraz internetowych portalach ogłoszeniowych.
5. dodatkowe informacje o działkach ewidencyjnych będących przedmiotem
przetargów można uzyskać w departamencie nieruchomości i infrastruktury
urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego w warszawie, ul. Jagiellońska 36, pok. 403 lub 402 – numer telefonu (22)5979821, (22)5979824.
Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o iV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
1. dz. nr ew.: 511 obr. geod. Duchnów kw nr wa1o/00015161/0
2. powierzchnia: 0,2300 ha
3. nieruchomość przeznaczona na sprzedaż
4. cena wywoławcza: 98 000,00 zł brutto
5. termin przetargu: 8.08.2017 roku, godz. 10.00
6. miejsce przetargu: urząd Gminy Wiązowna, ul. lubelska 59
7. wadium: 10 000,00 zł

ogłoszenia o przetargu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy wiązowna, opublikowane w biuletynie informacji publicznej.
szczegółowych informacji n/t nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela wydział ochrony Środowiska w urzędzie gminy wiązowna ul. lubelska 59 (pok. nr 011 parter budynku)
lub pod nr tel. 22 512 58 20 i 22 512 58 22
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mm packaging polska Sp. z o.o. zatrudni:
(miejsce pracy: Józefów k. otwocka)

pracowniKów produKcyJnych
poszukujemy osób do pracy w dziale Klejenia na stanowiskach :
 operator Maszyny
 pracownik pakowania
 pracownik transportu wewnętrznego
od kandydatów oczekujemy:
 umiejętności pracy w zespole,
 dyspozycyjności (praca zmianowa),
 w transporcie wewnętrznym uprawnień do obsługi wózka widłowego.
ze swojej strony oferujemy:
 umowę o pracę,
 świadczenia dodatkowe współfinansowane przez pracodawcę
(opieka medyczna, zajęcia sportowe).
osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cV
ze wskazaniem ref prod 07/2017
na adres: rekrutacja.mmp@mm-packaging.com

z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
o Ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z póź. zm.)

3-9 lipca 2017 linia oTwocKa

mm packaging polska Sp. z o.o.
zatrudni do działu utrzymania ruchu:
(miejsce pracy: Józefów k. otwocka)

autoMatyKa – eleKtryKa
MechaniKa
osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne głównie za:
 wykonywanie konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń w celu zapewnienia
ciągłości produkcji,
 utrzymanie w sprawności mediów oraz instalacji produkcyjnych,
 wykonywanie okresowych przeglądów aparatury wytwórczej i utrzymanie ruchu zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia kierunkowego,
 doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 posiadania uprawnień elektrycznych sep,
 umiejętności czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń,
 gotowości do pracy na zmiany i dyspozycyjności w przypadku awarii,
 znajomość obsługi komputera będzie dodatkowym atutem.
oferujemy:
 umowę o pracę w firmie stosującej nowoczesne technologie poligraficzne,
 świadczenia dodatkowe współfinansowane przez pracodawcę
(opieka medyczna, zajęcia sportowe).
osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cV ze wskazaniem ref ur 07/2017
na adres: rekrutacja.mmp@mm-packaging.com
z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
o Ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z póź. zm.)

