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c

praca

Zatrudnię

zatrudni
pomoc kuchenną
z doświadczeniem.
cV wraz ze zdjęciem
prosimy wysyłać na adres:
restauracja@stylowa-otwock.pl

Tel. 511 953 471
 Agencja ochrony zatrudni: pracownika do
załóg interwencyjnych, instalatora systemów
alarmowych i CCTV, tel. 601 306 533
Autoryzowany zakład pralniczy, Otwock, zatrudni panie 17-65 lat, kontakt 503 067 545
 Fryzjerkę z doświadczeniem zawodowym.
Salon w Wiązownie, kontakt 603 81 11 11
 Kierowca kat. B, Warszawa, tel. 789 047 460

 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
Producent opakowań kosmetycznych
z Otwocka poszukuje osób na stanowiska:
tokarz cnc programista (Avia Turn
35-Fanuc), operator elektrodrążarki wgłębnej
i drutowej. Prosimy o przesyłanie życiorysów
na adres: praca@novopak.com.pl
 Przyjmę do pracy w myjni samochodowej,
tel. 665 506 565
Stolarnia zatrudni samodzielnych stolarzy
meblowych, praca w Falenicy. Atrakcyjne
zarobki, umowa o pracę, tel. 502 117 147
 Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy
kat. B+E lub C+E. Praca na autolawecie.
Kontakt pod numerem tel. 798 765 239
 Zatrudnię opiekunkę do 2-letniego
chłopca. Praca od września na cały etat.
Miejscowość: Józefów, tel. 508 004 474
 Zatrudnię sprzątaczkę z II grupą, umowa
o pracę, tel. 607 155 979

Krawcowe – szwaczki, tel. 606 610 041
 Mechanika samochodowego do warsztatu
w Michalinie, tel. 501 199 268
 Mechaników do obsługi autobusów
w firmie MINIBUS w Karczewie.
Praca II-zmianowa! Tel. 602 178 583

Zatrudnimy młodych z wykształceniem średnim najchętniej technicznym ze znajomością
komputera do pracy na Stacji Paliw ORLEN
w Piotrowicach, gm. Karczew,
kontakt na: phu_luku@poczta.onet.pl
lub tel. 603 633 632

Szukam
Panią do prac domowych (gotowanie,
prasowanie, sprzątanie) 3-4 razy w tygodniu
w miejscowości Czarnówka (gm. Wiązowna),
tel. 790 234 405 lub 510 175 574,
tel. po godz. 16
 Pomocnika hydraulika, tel. 602 625 836

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS (Płatnik-przekaz elektroniczny), prace biurowe,
tel. 698 085 542
 Podejmę pracę dorywczą, Otwock, Karczew, prace porządkowe tel. 795 395 730

 Posprzątam dom/mieszkanie, ugotuję, zadbam o ogród. Referencje, tel. 880 972 883
 Poszukuję pracy w charakterze kucharza
lub pomocy kucharza na terenie Otwocka,
tel. 794 088 410 po godz. 19

nieruchomości
Sprzedam dom

nadzór robót budowlanych
 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

 Dom 90 m2 na działce 1390 m2 z bala,
stan deweloperski, cena 250 000 PLN.
Jolanta Galas, 609 406 315, www.elandom.pl
 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

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

 150 m2 + ogrodzona działka 367 m2.
122 tys. zł. Gmina Karczew. DOBRA CENA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 60 m2/700 m2 – siedlisko blisko Warszawy!
W pobliżu sklepy, autobus, szkoła.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Budowlaną z warunkami zabudowy,
1700 m2, Karczew, ul. Częstochowska,
tel. 603 795 132
Sobiekursk, budowlana z WZ, 5000 m2,
wjazd z DK801, tel. 602 402 060,
www.sobiekursk.pl

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

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

wizYTówKi

KiEROwNiK budOwY
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SKLEP mEdYczNY mPR
sprzedaż, wypożyczalnia, serwis

 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, ul. Sportowa 4
tel. 22 243 10 95, 519 451 665
e-mail: biurompr@gmail.com
www.sklepmedycznyotwock.pl

mgr inż. Tomasz Skoczylas

TRENER PERSONALNY
zajecia indywidualne

Tel. 518 533 311

tel. 570 700 793

Otwock–Jabłonna, 935 m²,
plan zagospodarowania, cena 129 000 zł,
wszystkie media miejskie, budowlana,
tel.: 516 085 587, WWW.CITIHOME.EU
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 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: 513 401 901>> 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
 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
 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
 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-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

 OTWOCK – 860 m2 – 156 tys. zł. Media,
blisko szkoły, autobusu, zalesiona, ładne
zabudowania w sąsiedztwie. Dobre wymiary.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 OTWOCK – 3343 m2. Bezpośrednio przy
ul. Narutowicza. Obok autobus, blisko szkoły.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 OTWOCK – 1679 m2. Przy ul. Narutowicza. Autobus, szkoła, sklepy, zieleń, cisza.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

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

 Przemysłowa – 20100 m2 – pow. otwocki
– 525 tys. zł. Dobre wymiary.
Objęta planem. Pod produkcję.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

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

 Usługowa – 9551 m2 - pow. miński
– 999 tys. zł. Bezpośrednio przy trasie
mińskiej. Media, bardzo dobre wymiary.
W sąsiedztwie zakłady produkcyjne
i usługowe. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000
 Gm. CELESTYNÓW – Ostrowik. 4000 m2
– 130 tys. zł. Pod dom lub usługi. Wymiary:
61 m x 65 m. 800 m od trasy Lubelskiej (S17).
Dogodny dojazd do Warszawy.
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
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
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

Sprzedam mieszkanie
 DUCHNÓW – 1133 m2. Ładna działka
pod dom. 115 tys. zł. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 OTWOCK – 708 m2 – 144 tys. zł.
Wszystkie media, blisko szkoły, autobusu.
Ładne zabudowania w sąsiedztwie.
Dobre wymiary. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000

 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. Zygmunta, 67,5 m2, 3 pokoje,
I piętro, garaż podziemny, piwnica, do wprowadzenia, cena 390 000 zł, tel. 508 010 833
 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

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. Warszawska, 73 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia,
cena: 167 500 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 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. 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
 Osiedle Ługi, ul. Berlinga, 60 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, duży balkon,
gotowe do wprowadzenia, po remoncie,
cena: 240 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Szkolna, 53 m², 2 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon, gotowe
do wprowadzenia, dobry standard,
cena: 255 000 zł, tel.: 507 847 874,
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.: 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia

 2-pokojowe mieszkanie, tel. 508 725 140

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją
do obsługi pogrzebów.

Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
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Do wynajęcia cd.
Biura oraz plac utwardzony, np. tiry,
w Otwocku, tel. 601 649 609
 Kawalerka, I p., centrum Otwocka,
tel. 519 500 709
Pokoje budowlańcom, tel. 22 299 11 92
 Tanie noclegi dla pracowników,
tel. 668 001 053
 Otwock, Wioska Szwajcarska, 91 m²,
4 pokoje, pierwsze piętro, widna kuchnia,
wyposażone w wysokim standardzie,
zadbane, dwa balkony, garaż,
czynsz najmu 2500 zł/mies., tel. 507 847 874,
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
DO WYNAJęCIA LOKALE
USŁUGOWO-HANDLOWE
W OTWOCKU PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 1,
TEL. (22) 779 27 30
 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

kupię

 Kupię dom do 500 000 PLN na całej linii
otwockiej. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl
 Kupię budynek pod dom opieki w Józefowie i okolicach. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl
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 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

introligatorskie

 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

medyczne

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

 Wykonam prace brukarskie i budowlane,
tel. 506 405 330
 Wykonam prace remontowe
i wykończeniowe, tel. 506 405 330

Dla domu

 Tapicer, usługi, naprawy, tel. 513 499 178
Pranie verticali, żaluzje, rolety.
Verticale, domofony, tel. 601 94 36 74

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

STomaToLoGia

 rTG
 ToMoGraFia KoMpUTerowa
 rezonans MaGneTyczny
 MaMMoGraFia
 UsG

rezonans Magnetyczny
ul. Andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
PANTOmOgRAm
imPLANTY
PERiOdONTOLOgiA

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
aGnieSZka kacZYŃSka
rodzinny dom opieki stworzony został z myślą o osobach starszych,
samotnych, cierpiących na choroby wieku geriatrycznego. 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.
opieka:
Świadczymy profesjonalną opiekę z zakresu usług higieniczno-opiekuńczych. zapewniamy:
 konsultacje lekarskie;
 stałą współpracę z pielęgniarką, fizjoterapeutą, masażystą;
 pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 pomoc w organizowaniu imienin, urodzin i innych uroczystości;
 opiekę duszpasterską.
Terapia ZaJęcioWa:
codzienne zajęcia pobudzające aktywność fizyczną oraz zajęcia
twórcze pobudzające umysł (m.in. muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia).
poSiłki:
 smaczna domowa kuchnia uwzględniająca potrzeby pensjonariuszy i zalecenia dietetyków,
 zapewniamy cztery posiłki dziennie oraz nieograniczony dostęp
do drobnych przekąsek i napojów w ciągu całego dnia.
Dom i oTocZenie:
przewidziany pobyt stały dla ośmiu osób. pokoje jednoi dwuosobowe (możliwość zabrania swoich ulubionych mebli).
dom z dużym tarasem w otoczeniu zieleni.
naSZa kaDra:
 opiekun medyczny,
 opiekun osób starszych i niesamodzielnych,
 terapeuta zajęciowy.

cennik uSłuG:

 pobyt długoterminowy:
2200 zł za miesiąc (pokój dwuosobowy),
2400 zł za miesiąc (pokój jednoosobowy).
 pobyt krótkoterminowy:
150 zł za dobę.
 pobyt dzienny:
70 zł (od godz. 7 do19).
wizyty fizjoterapeuty i masażysty za dodatkową opłatą.
ceny nie zawierają kosztów leków oraz pampersów.

uL. poniaToWSkieGo 28
05-400 oTWock
TeL. 609 999 711

OgłOSzENiA dRObNE 41

LiNiA OTwOcKA 11-17 września 2017

medyczne cd.

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

nauka
 Angielski z dojazdem, doświadczony lektor,
tel. 605 066 400
 Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327
 Książki, broszury, biuletyny – redakcja,
edycja, opracowanie graficzne, skład
i łamanie. Tel. 693 280 472
 Poprawki maturalne, semestralne, roczne,
zagrożenia, lekcje bieżące. Tel. 693 280 472
 Prace dyplomowe, naukowe i inne
– kompleksowa, profesjonalna korekta.
Tel. 693 280 472

różne
 Obiady domowe, catering, tel. 668 822 898

moTorYZacJa

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Sch” w karczewie
sprzeda nieruchomość zabudowaną budynkiem sklepu,
położoną w całowaniu, gm. karczew
ww. nieruchomość obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 319 o powierzchni 2200 m2. osoby zainteresowane
kupnem proszone są o złożenie oferty cenowej w siedzibie
Gminnej spółdzielni w Karczewie przy ulicy widok 6, i piętro.
Termin składania ofert upływa 29 września 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można
uzyskać pod nr tel. (22) 780 65 18 w. 25 lub 603 889 473

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.

kupię
Skup samochodów osobowych i busów;
tel. 511 392 047

uWaGa!
ogłoszenia
do następnego
numeru przyjmujemy
do cZWarTku
14 września,

do godz. 15

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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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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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.

ObwiESzczENiE wóJTA gmiNY wiĄzOwNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy wiązowna
pn. „wiązowna – centrum ” – obszar planistyczny «A»
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „wiązowna
– centrum – obszar planistyczny «A», którego granica przebiega od skrzyżowania
szosy lubelskiej z ulicą sportową, ulicą sportową do ul. kościelnej, południową granicą ul. kościelnej na zachód do rzeki Mieni, rzeką Mienią do szosy lubelskiej, szosą lubelską na południe do ulicy sportowej w miejscowości wiązowna kościelna w gminie
wiązowna, sporządzony na podstawie uchwały nr 80/Xi/07 rady gminy wiązowna
z 26 czerwca 2007 r., zmienionej uchwałą nr 68.iX.2015 z 28 kwietnia 2015 r., będzie
wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
od 18.09.2017 r. do 9.10.2017 r. na parterze w urzędzie gminy wiązowna w godzinach pracy urzędu. dyskusja publiczna odbędzie się 25.09.2017 r. (poniedziałek) w urzędzie gminy o godz. 17.00.
zgodnie z art. 18 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych
planów. uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy wiązowna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2017 r. (adres korespondencyjny: wójt gminy wiązowna, ul. lubelska 59, 05-462 wiązowna). Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. dz. u. 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania
na środowisko projektu ww. planu, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie
danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie
i miejscu podanym powyżej. wnioski i uwagi w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 40
ww. ustawy do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać 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 uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 30.10.2017 r. w urzędzie gminy wiązowna lub na jego adres. zgodnie z art. 41
ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest wójt gminy
wiązowna.
Wójt Gminy Wiązowna

Chcesz wziąć udział
w tworzeniu innowacji?
Dołącz do naszego zespołu.
Jesteśmy liderem przemysłu kosmicznego i wysokich technologii.
Nasza firma, Solaris Optics, jest firmą o zasięgu światowym
i ugruntowanej pozycji na rynku optyki precyzyjnej.
Do naszego zakładu produkcyjnego w Józefowie
poszukujemy nowych kolegów do pracy.

Jeśli masz zdolności techniczne,
jesteś dokładny/a i obowiązkowy/a,
to szukamy właśnie Ciebie!
OferUJeMy:
•
pracę w dynamicznym i otwartym zespole,
•
możliwość zdobycia nowego, atrakcyjnego zawodu,
•
realizację aspiracji zawodowych
i możliwość zdobycia doświadczenia,
•
pracę z nowoczesnym parkiem technologicznym,
•
stabilizację – zatrudnienie na umowę o pracę,
•
motywujący do rozwoju system premiowania i wynagrodzeń,
•
atrakcyjny pakiet socjalny – prywatna opieka medyczna,
wybór dodatków socjalnych,
•
system szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego,
•
przyjazną atmosferę.
Zainteresowanych kandydatów prosimy
o przesyłanie CV na adres mailowy:

info@solarisoptics.eu
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

