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praca

Zatrudnię

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

 PRACA W KARCZEWIE dla
10 osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH do sprzątania MAGAZYNIERÓW (z uprawnieniami na
w biurowcach. Umowa o pracę + premie!
wózki widłowe) lub pracowników
Praca w Warszawie. 665 304 016
produkcyjnych (do obsługi linii produkcyj16 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
do sprzątania. Bardzo dobre warunki.
Warszawa. 665 304 786

 Apteka w Karczewie zatrudni magistra,
technika, technika na staż. Kontakt:
cv-apteka@wp.pl, tel. 606 461 996
Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
pełny etat, tel. 602 629 262
 Fryzjerkę z doświadczeniem zawodowym.
Salon w Wiązownie, kontakt 603 81 11 11
 Hurtownia akcesoriów meblowych
w Sobiekursku zatrudni pracowników magazynowych z okolic Otwocka i Karczewa. Wymagane uprawnienia na wózki widłowe oraz
prawo jazdy B (C będzie dodatkowym atutem). Praca na umowę. Kontakt Dariusz Król
– dariusz.krol@sassc.com.pl, 606 640 658
 Operatora koparko-ładowarki,
stała praca, tel. 514 778 991
 Panie do szycia, Otwock. Tel. 606 702 313

 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie w branży.
Poszukujemy osób zmotywowanych do
działania i samodzielnych w pracy.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie aplikacji
na adres: biuro@citihome.eu

Poszukujemy pracownika na stanowisko kierownika budowy z uprawnieniami, pracowników budowlanych w zawodzie: murarz, tynkarz
do prac wykończeniowych oraz pomocników,
tel. 605 562 710
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Zatrudnimy młodych z wykształceniem średnim najchętniej technicznym, ze znajomością
komputera do pracy na Stacji Paliw ORLEN
w Piotrowicach, gm. Karczew. Kontakt:
phu_luku@poczta.onet.pl

nych i maszyn). CV proszę wysyłać

 Zatrudnimy pracowników produkcji.
Mile widziana książeczka sanepidu.
Wiązowna Kościelna, tel. 508 040 031

na: adam.olszanka@baks.com.pl,

Szukam

tel. 9.00-14.00, tel. 662 138 729
 Pracowników ochrony z okolic Otwocka
oraz Sulejówka do pracy w obiektach
handlowych do monitoringu. Praca dzienna,
tel. 22 562 38 76
Przyjmę do pracy na stanowisko kasjersprzedawca. Umowa o pracę, tryb pracy
dwie zmiany, tel. 690 630 673
 Przyjmę do pracy w myjni samochodowej,
tel. 665 506 565
 Samodzielnego mechanika samochodowego, Karczew, ul. Ślusarska 16,
tel. 22 780 69 76, 726 990 205
Stolarnia zatrudni samodzielnych stolarzy
meblowych, praca w Falenicy. Atrakcyjne
zarobki, umowa o pracę, tel. 502 117 147
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie (dawne
gimnazjum) zatrudni osobę do sprzątania
w wymiarze 1/2 w godzinach 16:00-20:00.
Oferty proszę składać osobiście:
Józefów ul. Leśna 39 (pok. 105) lub na adres
mailowy: adm@gimnazjum1.jozefow.pl
do dnia 6.09.2017 r.
 Zatrudnię kierowcę kat. C, E – praca
w kraju, codzienne wyjazdy, tel. 501 063 534
 Zatrudnię pomoc kuchenną
w stołówce szkolnej. Praca na pełen etat
od poniedziałku do piątku.
ZS 70 ul. Bajkowa 17/21, W-wa,
tel. 22 615 73 43 w. 25

 Dozorca, portier itp., 60 lat,
tel. 536 850 907

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

 Podejmę pracę dorywczą w niepełnym
wymiarze godz., tel. 503 933 745

 Podejmę pracę dorywczą, chałupniczą,
tel. 602 763 629

 Pomoc do kuchni lub sprzątanie mieszkań
lub opieka nad osobą starszą, tel. 666 856 645
 Pomogę posprzątać dom, mieszkanie,
tel. 503 933 745

nadzór robót budowlanych
 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

mgr inż. Tomasz Skoczylas

Tel. 518 533 311

 Gm. Karczew – 150 m2/400 m2 – 122 tys. zł.
Wśród zabudowań, zieleni. Komunikacja
miejska, infrastruktura w bliskim sąsiedztwie.
OKAZJA! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Pow. otwocki – domy z ceną od 135 tys. zł
na urokliwych, suchych działkach. Piękna
okolica, sosnowe lasy, komunikacja autobusowa, trasy spacerowe i rowerowe. Rekreacja.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Posprzątam dom, biuro, mieszkanie,
tel. 602 763 629

 Posprzątam dom/mieszkanie, ugotuję,
zadbam o ogród. Referencje, tel. 880 972 883

nieruchomości
Sprzedam dom

 DUCHNÓW – budynek usługowy
z funkcją mieszkalną. Pow. użytkowa: 353 m2,
całkowita: 432 m2. Przy drodze asfaltowej.
Parter z użytkowym poddaszem.
Cena 369 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Wiązowna, centrum – 60 m2/700 m2
– 250 tys. zł! Pod usługi, dom. Doskonała
lokalizacja. Szkoła, przedszkole, komunikacja
miejska. Szybki dojazd do Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

wizyTówKi

KierowniK budowy

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

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

 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

Otwock – dom wolno stojący, 2 pokoje,
60 m2/350 m2, cicha okolica, OKAZJA.
Cena: 330 000 PLN, oferta: 1203/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Stefanówka – ½ bliźniaka, 4 pokoje,
160 m2/730 m2, stan surowy zamknięty.
Cena: 450 000 PLN, oferta: 1310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
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
 Dom z bala 90 m2 na działce 1390 m2,
stan deweloperski, cena 250 000 PLN. Jolanta
Galas, 609 406 315, www.elandom.pl
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 Dom w Wawrze 130 m2, cena 730 000 PLN,
po częściowym remoncie. Anna Walczyna,
660 280 776, www.elandom.pl

 Dom w Otwocku 374 m2, cena 635 000 PLN,
nowoczesny, gotowy do wprowadzenia.
Alicja Leszczyńska, 880 373 373,
www.elandom.pl

Sprzedam działkę

 Budowlaną z warunkami zabudowy,
1700 m2, Karczew, ul. Częstochowska,
tel. 603 795 132
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

 Dziechciniec, 3930 m2, możliwość
pobudowania kilku domów (złożono wniosek o WZ dla 3 budynków jednorodzinnych),
prostokąt, prąd, nowe domy w sąsiedztwie,
sucha, cena: 189 000 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
 Otwock-Soplicowo, 1396 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew, cena: 299 000 zł, tel.: 513 401 901,
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, 1000 m2, cena 350 000 PLN,
wydane Warunki Zabudowy na dom
jednorodzinny. Jolanta Galas, 609 406 315,
www.elandom.pl

 Aleksandrów, 802 m2, cena 260 000 PLN,
wydane pozwolenie na budowę. Anna
Walczyna, 660 280 776, www.elandom.pl

 Glinianka, 819 m2, 105 000 PLN,
wydane Warunki Zabudowy. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl

Otwock – Jabłonna, 935 m²,
plan zagospodarowania, cena 129 000 zł,
wszystkie media miejskie, budowlana,
tel.: 516 085 587, WWW.CITIHOME.EU
 Konik Nowy, działka inwestycyjna, MPZP
usługi, wielkość do 30.000 m2, szerokość do
100 m, położona 300 m od zjazdu z planowanej obwodnicy, cena: 300 zł/m2, tel. 515 679 705
>> 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

 MALCANÓW – budowlana, blisko szkoły
i przystanku ZTM (autobus do Warszawy).
4500 m2 – 99 tys. zł! W otulinie sosnowego
lasu i sąsiedztwie nowych domów.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 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
Żanęcin – działka budowlana,
pow. 1215 m2, 31 x 38 m,
cztery działki o tym metrażu.
Cena: 121500 PLN, oferta: 1661/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Sprzedam mieszkanie
Bezpośrednio, Otwock, Centrum, 36,1 m²,
2 piętro, 2 pokoje, duży balkon, superrozkład, cena 210 tys. zł, tel. 665 601 643
 Stara Miłosna, mieszkanie o pow. 61 m2,
parter+ogródek. Cena 480 000 PLN. Jolanta
Galas, 609 406 315, www.elandom.pl
 Świder 62 m2, 3 pokoje, parter, osiedle
zamknięte cena 299 000 PLN. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl

Otwock – działka budowlana,
pow. 1570 m2, 29 x 54,5 m, wszystkie media,
blisko rzeki Świder.
Cena: 420000 PLN, oferta: 1421/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Sobienie-Jeziory – działka budowlana,
pow. 7800 m2, 80 x 98 m, wszystkie media,
cena: 990 000 PLN, oferta: 1668/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

 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

Otwock – mieszkanie 50 m2, 3 pok.,
piętro 3/4, os. Batorego, balkon, OKAZJA.
Cena: 225 000 PLN, oferta: 2195/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Otwock – mieszkanie 48 m2, 2 pok.,
PARTER, balkon, do remontu, nowe okna.
Cena: 219 000 PLN, oferta: 2180/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

 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
 Pod usługi i dom. Doskonała lokalizacja.
Szkoła, przedszkole, komunikacja miejska.
Szybki dojazd do Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 OTWOCK – 1500 m2 – 139 tys. zł i inne
w Otwocku z ceną od 70 tys. zł!
Wszystkie media,bliskoszkoły,autobusu.
OKAZJA.Ładne zabudowania w sąsiedztwie.
Dobre wymiary. Zielona okolica.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 JÓZEFÓW – 2256 m2 – 299 tys. zł.
PILNA SPRZEDAŻ. Pod dom
jednorodzinny/bliźniak/usługi. Media.
Dobre wymiary. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Gm. Wiązowna – 30 km od Warszawy
– 900 m2 – tylko 41 tys. zł. Wydane warunki
zabudowy. Cisza, las, nowe zabudowania
jednorodzinne. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Gm. WIĄZOWNA – okolice Góraszki
– 760 m2 – 181 tys. zł. Warunki zabudowy
na dom. Ładna, zielona okolica, sąsiedztwo
Warszawy, tuż przy komunikacji. Szkoła,
przedszkole, przychodnia. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 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

 Otwock, ul. Andriollego, 67,5 m², 3 piętro,
3 pokoje, do wprowadzenia, przestronne,
Ługi, ul.zAndersa,
m2, 2 piętro,
widneOsiedle
mieszkanie
dwoma48balkonami.
2
pokoje,
widna
kuchnia,
duży
balkon,
Cena: 339 000 zł, tel. 513 401 901, piwnica,
gotowe do wprowadzenia, cena 189 000 zł,
WWW.CITIHOME.EU
507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

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

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

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją
do obsługi pogrzebów.

Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
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 Otwock, ul. Andriollego, 67,5 m², 3 piętro,
3 pokoje, do wprowadzenia, przestronne,
widne mieszkanie z dwoma balkonami.
Cena: 339 000 zł, tel.: 513 401 901
 Otwock, ul. Poniatowskiego, 38 m²,
parter, 2 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia, cena: 185 000 zł, tel.: 513 401 901,
 Otwock, ul. Pułaskiego, 48 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon,
piwnica, wysoki standard, cena: 250 000 zł,
tel.: 513 401 901
 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
 Józefów, ul. Polna, 78 m², I piętro, 3 pokoje,
zadbane, przestronne, słoneczne i widne
mieszkanie z dużym balkonem, na podłogach
piękny, dębowy parkiet. Mieszkanie znajduje
się na nowoczesnym, zadbanym, zamkniętym
osiedlu. Cena: 550 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 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 – 48 m2, III piętro, 3 pokoje,
balkon, piwnica, do wprowadzenia,
cena: 215 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

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
Pokoje, tel. 22 299 11 92
 Otwock, ul. Hallera, 64 m², 3 pokoje, drugie
piętro, widna kuchnia, częściowo umeblowane, zadbane, czynsz najmu 1700 zł/mies.
+opłaty licznikowe, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock/Świder – piętro domu, 100 m2,
3 pok., piętro I, balkon, m. postojowe.
Cena: 2200 PLN, oferta: 1559/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock/Świder – dom/lokal 180 m2
Świetna lokalizacja, idealne na biuro.
Cena: 3 500 PLN, oferta: 612/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Do wynajęcia lokal
 Lokal handlowo – usługowy 55 m2,
centrum. Tel. 603 376 765
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 Kupię dom pod dom opieki w Józefowie
i okolicach. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl
 Aby pilnie sprzedać mieszkanie,
dom lub działkę, ZADZWOŃ
lub NAPISZ: m.stelmaszak@neostrada.pl,
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

uSłuGi
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 22 2951263,
696 753 588, www.robstal.pl
 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

 Wykonam prace brukarskie i budowlane,
tel. 506 405 330

 Wykonam prace remontowe i wykończeniowe, tel. 506 405 330

Dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety.
Verticale, domofony, tel. 601 94 36 74

 Lokal usługowy, 63 m2 na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (bieżąca woda,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 Lokal z klimatyzacją, na Ługach,
tel. 604 493 420

DiaGnoSTYKa oBraZoWa

 rTG
 ToMoGraFia KoMpUTerowa
 rezonans MaGneTyczny
 MaMMoGraFia
 UsG

rezonans Magnetyczny

 Otwock – 60 m , I p., lokal usługowy
w centrum, nowe budownictwo,
czynsz 2500 zł lub sprzedam, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

promocJa

2

toMograFia koMputerowa
BaDania LaBoraTorYJne
punKT poBraŃ czynny od 7.15

poszukuję do wynajęcia
 Pilnie, domku, Otwock-Świder,
tel. 603 527 690, 607 502 397

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

Kupię

 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle,
cena: 420 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

promocJa

 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

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

badanieeKg –20pln
ul. powstańców Warszawy 3
(parking od ul. smolnej)
 Kupię dom do 500 000 PLN na całej linii
otwockiej. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl

tel. 799 11 99 55
introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

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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medyczne

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi 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

oGłoSZenie

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.

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.
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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
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MŁOT firma specjalizująca się w transporcie silo-naczepami
z siedzibą w Ostrowiku k. Kołbieli,

zatrudni KIEROWCÓW z kat. C+E

Oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601248549.

oGłoSZenie
WÓJTa GminY oSiecK
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi osieck dla
działek o numerach ewidencyjnych 2024/1, 3801/1, 3801/2,
3801/3, 3801/4, 2200, 2201.
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
dz. U. 2017 r. poz. 1073)
zawiadamiam
o podjęciu przez radę Gminy osieck Uchwały nr XXii/173/17
z 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi osieck dla działek o numerach ewidencyjnych
2024/1, 3801/1, 3801/2, 3801/3,3801/4, 2200, 2201.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity dz. U.
z 2016r., poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach której sporządzona będzie prognoza
oddziaływania na środowisko.
wnioski należy:
1. przesyłać na adres: Urząd Gminy w osiecku, ul. rynek 1,
08-445 osieck,
2. składać ustnie do protokołu,
3. przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl,
4. składać poprzez platformę epUap.
W terminie do 20 września 2017 roku.
wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę
oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt
Gminy osieck.
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oGłoSZenie

Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum i Liceum „STRUMIENIE”

zarząd powiatu w otwocku informuje, że w dniu 23 sierpnia
2017 r. w siedzibach starostwa powiatowego przy ul. Górnej 13 i Komunardów 10 w otwocku został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu otwockiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego. nieruchomość
położona jest w otwocku przy ul. Mickiewicza, stanowi
działki ew. nr 13/9 o pow. 1754m2 z obr. 5 wraz z udziałem
wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki
ew. nr 13/11 z obr. 5- stanowiącej drogę wewnętrzną.
dla powyższej nieruchomości sąd rejonowy w otwocku
iV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczysta
o numerze wa1o/00076022/9.
wykaz, o którym mowa powyżej, zostaje wywieszony
na okres 21 dni – t.j. od dnia 23 sierpnia 2017 do dnia
13 września 2017 r.
więcej informacji na temat przedstawionej powyżej
nieruchomości oraz trybu sprzedaży uzyskać można
w wydziale Gospodarki nieruchomościami starostwa powiatowego w otwocku ul. Komunardów 10 (pokój nr 27),
tel. 788-15-37, 788 – 14 - 65 w. 361.

ZATRUDNI
NAUCZYCIELI

Przewodniczący Zarządu Powiatu

następujących przedmiotów:
 matematyka kl. 6-7
 matematyka kl. 1-2 lo
 fizyka kl. 7 sp, 2-3 gim. i 1 lo
 muzyka 1-7 sp
 religia sp i gim.
 historia i wos sp i gim.
 j. angielski kl. 0-3 sp
 j. hiszpański kl. 4-7 sp i gim.
 nauczanie początkowe

– cały etat;
– 0,5 etatu;
– 0,6 etatu;
– 0,5 etatu;
– 0,6 etatu;
– 0,5 etatu;
– cały etat;
– 0,5 etatu;
– cały etat.

cV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować na adres:
praca.strumienie@sternik.edu.pl
dodatkowe informacje pod nr tel. 509 232 998 oraz 506 043 786.

