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praca

Zatrudnię
10 osób niepełnosprawnych do sprzątania
w biurowcach. 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
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Karczewie zatrudni od 1.09.20017 r.: głównego księgowego – 1/2 etatu, specjalistę ds. kadrowych
– 1/2 etatu; tel. kontaktowy: 606 757 151
 Instalatora systemów zabezpieczeń SSWiN,
CCTV, dobre warunki, tel. 602 403 006
 Kierowcę kat. CE – praca w kraju,
mile widziane doświadczenie, wyjazdy
codzienne, tel. 501 063 534

 Emerytka zaopiekuje się osobą starszą,
tel. 788 814 924

 Panią do sprzątania w zakładzie
produkcyjnym, tel. 691 384 810
 Praca w Karczewie: Zatrudnimy
panie/panów do typowych prac magazynowych, takich jak pakowanie, liczenie,
kompletowanie zamówień itp. Wymagamy
podstawowej znajomości komputera
oraz chęci do pracy. CV można wysyłać
na: adam.olszanka@baks.com.pl,
tel. 662 138 729, 9.00-14.00
 Zatrudnimy księgową do biura
rachunkowego w Otwocku. Umowa
o pracę, szkolenia, karta MultiSport. Wymagamy doświadczenia w pracy na KPiR,
ryczałt. CV na adres: mojakariera@taxcare.pl

Szukam

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

Sprzedam działkę

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

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

 Opiekunka do dziecka z referencjami,
tel. 660 787 951

 Działkę budowlaną (warunki zabudowy),
Karczew, ul. Częstochowska, 1900 m2,
tel. 603 795 132

 Posprzątam mieszkanie/dom oraz wszelkie
prace ogrodnicze. Referencje, tel. 574 573 645

nieruchomości
Sprzedam dom

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – dom 50 m2
– 250 tys. zł. Centrum. Możliwe usługi. Doskonała lokalizacja. Przystanki, szkoła, przedszkole, sklepy tuż obok. Ładna działka, zieleń.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

Ładowacza-pomocnika, sprawność fizyczna,
Otwock, tel. 22 779 50 01, wew. 28
 Osobę do pracy w myjni samochodowej,
tel. 665 506 565
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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. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. WIĄZOWNA – dom 80 m2
– 181 tys. zł + kształtna działka 1271 m2.
Infrastruktura, komunikacja miejska.
Przy drodze asfaltowej; ok. 30 km od W-wy.
Ciche i zielone otoczenie.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

 Otwock – 60/322 m2, centrum, wszystkie
media, całość podpiwniczona, do zamieszkania, cena: 395 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Karczew – 143/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media
Cena: 389 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 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 - 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 – 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, 6
0 m2/597 m2, 2 pokoje, centrum,
wszystkie media, OKAZJA.
Cena: 310 000 PLN, oferta: 1293/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
 Dziecinów Nowy, dom z bala, 80 m2,
działka 1250 m2, cena 250 000 PLN, Jolanta
Galas, tel. 609 406 315, www.elandom.pl

wizyTówKi

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

mgr inż. Tomasz Skoczylas

Tel. 518 533 311

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

 Działki między Karczewem a Janowem,
rolne (przemysłowe), ok. 1 ha po stronie
zachodniej, tel. 605 470 388, 603 795 132

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

 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2.
Media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2, tel. 507 638 583
 Sobienie Biskupie, WZ, tel. 501 162 330

 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

 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 m, 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 DK 50,
dojazd asfalt. Działka 1450 m2,
cena: 260.000 zł, tel.: 515 679 705
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO
WWW.CITIHOME.EU
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 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
 Glinianka, pow. 1250 m2, WZ na wolno
stojący dom jednorodzinny, media: prąd
oraz woda miejska, dojazd drogą asfaltową,
w okolicy las, stadnina koni, domy jednorodzinne, cena: 85 000 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.
Zielona okolica, ok. 30 km od Warszawy.
Wydane warunki zabudowy na dom
jednorodzinny. W sąsiedztwie nowych
zabudowań. SUPERCENA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

 OTWOCK–JABŁONNA. 708 m2
– 144 tys. zł. W bardzo ładnym miejscu.
Wszystkie media. W sąsiedztwie
nowe domy. Kolej, przystanki autobusowe,
szkoła w niedalekiej odległości.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000
Otwock – działka budowlana, 1136 m2,
30 x 37 m, wszystkie media, WZ, OKAZJA
Cena: 216 000 PLN, oferta: 1563/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

 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.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

 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

Otwock – działka budowlana, pow. 2500 m2,
46 x 54 m, wszystkie media, MPZP.
Cena: 420 000 PLN, oferta: 1632/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – działka budowlana, pow. 10556 m2,
103 x 175 m, idealne na osiedle, MPZP
Cena: 3 500 000 PLN, oferta: 1644/OGS.
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
 Józefów – 1580 m2, budowlana,
ogrodzona, media, MPZP mieszkaniowousługowa, dom opieki, gabinety,
ul. Wyszyńskiego, cena: 430 000 zł
lub wynajem 1900 zł/mies., tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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

Otwock – Centrum, 25 m², parter, widna kuchnia,
po generalnym remoncie,
gotowe do wprowadzenia, cena: 152 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
Osiedle Ługi, ul. Andersa, 48 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, duży balkon, piwnica, gotowe do
wprowadzenia, cena 189 000 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
 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, ul. Wyspiańskiego, 57,3 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia.
Cena: 219 000 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

 Lipowo, działka o pow. 800 m2, ogrodzona
w pierwszej linii zabudowy, prąd, woda na
działce. Cena 78 000 PLN, Anna Walczyna,
660 280 776, www.elandom.pl

 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, ul. Warszawska, 73 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia.
Cena: 167 500 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

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

 MALCANÓW – 4500 m2 – 99 tys. zł!
Z warunkami zabudowy na dom jedn. i budynek gospodarczy. Sosnowe lasy, cisza. 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. Atrakcyjna
oferta dla inwestora/dewelopera.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

Sprzedam mieszkanie

 Otwock – 48 m2, III piętro, 3 pokoje,
balkon, piwnica, do wprowadzenia,
cena: 215 000 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
 Otwock – 57 m2, I p., 3 pokoje,
balkon, wysoki standard,
cena: 292 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 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, kawalerka o pow. 35 m2, 2 piętro,
bardzo dobra lokalizacja, cicha, zielona okolica. Cena 198 000 PLN, Tadeusz Jagodziński,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl
 Otwock, mieszkanie o pow. 85 m2, dwupoziomowe, dobrze wykończone i funkcjonalne.
Cena 460 000 PLN, Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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, mieszkanie o pow. 50 m2, rejon
ulic Żeromskiego, Reymonta, Krasińskiego.
Arkadiusz P. Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl
 PILNIE!!! Mieszkanie 35 m2, 2 pokoje,
II piętro, ul. Bema 6, Karczew – sprzedam.
Cena 170 000 zł. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 OKAZJA!!! Mieszkanie 71 m2,
3 pokoje, parter, ul. Wronia, Józefów.
TBS - cena odstąpienia partycypacji
to 165 000 zł. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 DUŻE MIESZKANIE!!! 102 m2, 4 pokoje,
III piętro, Otwock-Świder, PILNIE
SPRZEDAM. Bardzo dobra okolica, dobry
dojazd, świetny klimat. Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku, tel. 608 558 348
 Józefów, 75 m², mieszkanie w domu jednorodzinnym z oddzielnym wejściem, 2 pokoje,
pierwsze piętro, widna kuchnia, częściowo
umeblowane, czynsz najmu 1500 zł/mies.
+ opłaty licznikowe, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, mieszkanie na parterze, pow.
47 m2, bardzo dobra lokalizacja. Czynsz
2300 PLN + media. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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

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

Kupię
Dom w Otwocku lub okolicy, tel. 602 416 473
 Działkę, tel. 508 150 110

 Mieszkanie, tel. 508 150 110

 Józefów, lokal biurowo-usługowy, 100 m2.
Lokal mieści się na I p. przy jednej z głównych
ulic Józefowa. Miejsca parkingowe. Budynek
monitorowany. Media miejskie.
Czynsz 2200 PLN + media. Jola Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Józefów – budynek usługowo-produkcyjny
220 m2, centrum, blisko PKP, wszystkie
media, cena: 4500 zł/mies, tel. 693024482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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

Do wynajęcia lokal
 Atrakcyjny lokal 119 m2 w centrum
Otwocka, ul. Staszica 22, tel. 693 144 368
 Lokal usługowy, 63 m , na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683

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

uSłuGi
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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 54 m2, 2 pok.,
piętro 3/3, os. Ługi, balkon, OKAZJA.
Cena: 210 000 PLN, spokojna okolica
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Sprzedam

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

Do wynajęcia

 Domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
centrum, tel. 600 334 926
 Domek, 3 pokoje, media, w Józefowie,
tel. 665 811 822, 502 158 510
 Mieszkanie pracownikom lub
obywatelom Ukrainy, tel. 662 171 224
 Plac utwardzony i biura, Otwock,
tel. 600 601 696
Pokoje panom! Tel. 22 299 11 92, 505 753 773

 Lokal z klimatyzacją na Ługach,
tel. 604 493 420
 Lokal handlowo-usługowy 55 m ,
centrum, tel. 603 376 765
2

 Otwock - 60 m2, I p., lokal usługowy
w centrum, nowe budownictwo,
czynsz 2500 zł lub sprzedam, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
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Budowlane
 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
 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

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
 endoKrynolog
– lek. med. Katarzyna grzegorzewicz
DiaGnoSTYKa oBraZoWa

 rTG
 ToMoGraFia KoMpUTerowa
 rezonans MaGneTyczny
 MaMMoGraFia
 UsG

rezonans Magnetyczny

promocJa
toMograFia koMputerowa
BaDania LaBoraTorYJne
punKT poBraŃ czynny od 7.15

 Badania Krwi
 Badania HorMonalne
 paToloGia ciĄży
 Badania BiocHeMiczne
 diaGnosTyKa inFeKcJi
 diaGnosTyKa cHorÓB
nowoTworowycH
 seroloGia GrUpy Krwi
 ToKsyKoloGia
 diaGnosTyKa alerGii

promocJa

badanieeKg –20pln
ul. powstańców Warszawy 3
(parking od ul. smolnej)

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.
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GaBineT
oKuLiSTYcZnY
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM
REHABILITACJI
www.specer.pl

leK. małgorzaTa gruchoła
specjalista ii st. okulistyki

leK. anna rzeczKowSKa
specjalista ii st. okulistyki
Ì diagnostyka i leczenie

chorób oczu, wad wzroku
u dzieci i dorosłych.
Ì diagnostyka i leczenie jaskry,
monitorowanie jaskry,
badania jaskrowe (poLe
WiDZenia, ocT JaSKroWe,
pachYmeTria, pomiar
ciśnienia śrÓDGałKoWeGo,
GonioSKopia).
Ì diagnostyka i leczenie
zapaleń brzegów powiek ze
szczególnym uwzględnieniem
etiologii nużeńca (DemoDeX).
Ì diagnostyka chorób plamki
(ocT pLamKi).
Ì Badania okulistyczne
kierowców.
Ì okresowe badania
okulistyczne dla potrzeb
medycyny pracy.
Ì Wystawiamy recepty
refundowane przez nFZ
na leki i okulary.
Ì Zniżki na wizyty i badania
dla emerytów.
Ì pobieramy wymazy
z worków spojówkowych
(możliwość wykonania
posiewu i antybiogramu).

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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roDZinnY Dom opieKi
rodzinny dom opieki został stworzony z myślą o osobach starszych, samotnych, cierpiących na choroby wieku geriatrycznego,
a szczególnie osobach leżących oraz z ograniczeniami ruchowymi.
posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w podeszłym wieku. naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery prawdziwych warunków domowych. Gwarantujemy poczucie
bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. zapewniamy opiekę długoterminową, całodobową i dzienną.
świadczymy profesjonalne usługi higieniczno-opiekuńcze.
Zapewniamy:


konsultacje lekarskie,
 stałą współpracę z pielęgniarką, fizjoterapeutą, masażystą,
terapeutą zajęciowym,
 pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 pomoc w organizowaniu imienin, urodzin i innych uroczystości,
 opiekę duszpasterską.
nasza oferta obejmuje codzienne zajęcia pobudzające aktywność
fizyczną oraz zajęcia twórcze pobudzające umysł, m.in. muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia.
służymy smaczną domową kuchnią uwzględniającą potrzeby
Mieszkańców i zalecenia dietetyków. zapewniamy cztery posiłki
dziennie oraz nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów w ciągu całego dnia.
przewidujemy pobyt stały ośmiu osób. pokoje dwu- i trzyosobowe, położone na parterze, wyposażone w łóżka rehabilitacyjne.
dom przystosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, z bezpośrednim wyjściem na taras.

cenniK uSług:

 osoby chodzące od 2200 zł za miesiąc
 osoby leżące od 2400 zł za miesiąc

STara Wieś, uL. micKieWicZa 1,
TeL. 609 999 711
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WaŻne TeLeFonY

uSłuGi cD.

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

Dla domu

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

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

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

moSKiTiery
roleTy
VerTicale
domofony
tomasz kałowski

tel. 601 94 36 74

DIETETYK
KLINICZNY

 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

rÓŻne
nauka
 Książki – edycja, redakcja, opracowanie
graficzne. Profesjonalnie. Tel. 693 280 472

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

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

 Książki, broszury, biuletyny
– redakcja, edycja, opracowanie graficzne,
skład i łamanie. Tel. 693 280 472
 Prace dyplomowe, naukowe
i inne – kompleksowa, profesjonalna
korekta. Tel. 693 280 472

Sprzedam
 Garaż blaszany 18 m2 – 500 zł,
beczka ocynkowana 200 l z pompką – 200 zł,
tel. 601 236 216

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

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
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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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.

31 lipca – 6 sierpnia 2017 linia oTwocKa

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.

ZarZĄD WoJeWÓDZTWa maZoWiecKieGo,
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z poźn. zm.)
zawiadamia, że od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego w warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej samorządu
województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, zostanie wywieszona
informacja o przeznaczeniu nieruchomości położonej
w otwocku przy ul. s. w. reymonta 83/91, do oddania w użytkowanie.
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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 12 krajach
w europie i azji. aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy osób na stanowisko:

pracoWniK proDuKcJi
– pomocniK operaTora maSZYn
Miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
GłÓWne ZaDania
 pomoc w obsłudze maszyn produkcyjnych.
 obsługa urządzeń transportu bliskiego – suwnicy i/lub wózka
widłowego.
 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
 Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic.
 podstawowa znajomość obsługi komputera będzie zaletą.
 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.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

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

uWaGa!
ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do cZWarTKu, 3 sierpnia,
do godz. 15

Syndyk masy upadłości
progres investment sa w upadłości likwidacyjnej
sygn. akt X gup 384/15
ogłasza
przetarg na nabycie
prawa właSnoŚci nieruchomoŚci grunToweJ zabudowaneJ domem
mieSzKalnym, Jednorodzinnym, wolno SToJĄcym
o pow. 266,80 m2, o pow. gruntu 879 m2,
położonej w Józefowie (woj. mazowieckie) przy ul. orlej 37,
dla której sąd rejonowy w otwocku, iV wydział ksiąg wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr wa1o/00039348/9
1. opis przedmiotu sprzedaży: budynek wybudowany na początku lat 90. XX w., częściowo
podpiwniczony, 1,5-kondygnacyjny, położony w korzystnej lokalizacji, ciche otoczenie,
z dostępem do utwardzonej drogi publicznej. nieruchomość posiada pełen dostęp do infrastruktury. dobry stan techniczny.
2. Tryb sprzedaży: sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona
w formie przetargowo-aukcyJneJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
3. cena wywoławcza: 534.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VaT).
4. warunki sprzedaży: sędzia-komisarz postanowieniem z 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki
sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem stanowiącym integralną część obwieszczenia. pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem
jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
5. Termin składania ofert: oferty należy składać do 25 sierpnia 2017 r. włącznie osobiście
w biurze podawczym sądu rejonowego dla m.st. warszawy sąd gospodarczy X wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w warszawie przy ul. czerniakowskiej
100a w godzinach pracy sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż sądu listem poleconym w
sposób i według zasad określonych regulaminem. oferTa muSi zawieraĆ elemenTy wSKazane w regulaminie SprzedaŻy.
6. wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do 25 sierpnia
2017 r. włącznie w kwocie 53.400,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie
dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
7. informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem
oświadczeń można otrzymać w kancelarii syndyka w warszawie, ul. belgijska 11 lok. 5,
tel.faks: 22 2035757w godz. 10.00 - 16.00. nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można
oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
8. Termin otwarcia ofert: 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w sądzie rejonowym
dla m.st. warszawy sąd gospodarczy X wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych w warszawie przy ul. czerniakowskiej 100a w sali rozpraw nr a14
o godz. 9:35 syndyk w obecności i pod nadzorem sędziego-komisarza przystąpi do publicznego
otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie, w razie konieczności, przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
9. zastrzeżenie: sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

