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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
 Biuro rachunkowe w Karczewie
zatrudni księgową bilansistkę znającą program RAKS SQL, tel. 664 242 492
 Cukiernia Meryk w Miedzeszynie zatrudni
sprzedawcę na pełny etat, tel. 502 398 841
Do magazynu, sklepu sportowego, obsługa
komputera, Karczew, tel. 608 13 13 13

 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

 Poszukuję pracownika do warsztatu
w Otwocku (regeneracja zacisków hamulcowych). Praca na pełny etat, tel. 601 913 711

 Szukam kierowcy z kat. C
na szambiarkę, tel. 796 233 600

 Zatrudnię panie do szycia, Otwock,
tel. 606 702 313
Zatrudnię pracownicę do sklepu AGD
„PATELNIA” na 1/2 etatu (14.00-18.00)
oraz do salonu optycznego wykwalifikowanego pracownika na cały etat. Prosimy
o CV na adres: waza32@tlen.pl

Szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS (Płatnik-przekaz elektroniczny), prace biurowe,
tel. 698 085 542
 Pielęgniarka zaopiekuje się starszą osobą.
Ugotuje, posprząta, tel. 504 379 456

 Do pracy w Wiązownie przy produkcji
regranulatów. Doświadczenie nie jest wymagane. Umowa o pracę. Kontakt
tel. 501 318 323

 Ukrainka poszukuje pracy z mieszkaniem,
posprząta, ugotuje, pomoże osobie starszej
lub dziecku, tel. 508 069 862, 575 237 727

 Dwóch panów na gospodarza osiedla,
rejestracja. Panie do sprzątania klatek schodowych, Otwock i Michalin. Tel. 508 003 242

NIERuCHOmOśCI

Kosmetyczkę do salonu w Celestynowie,
tel. 603 103 157
 Krawcową – proste szycie, Otwock,
tel. 514 636 527
 Krawcową z doświadczeniem szycia
dekoracji okien, tel. 601 205 653
 Operatora koparki kołowej, dorywczo,
tel. 605 322 709

 Sobienie Biskupie, WZ, tel. 501 162 330

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. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

Otwock Mały – bliźniak, 4 pokoje,
176 m2/450 m2, stan deweloperski.
Cena: 550 000PLN, oferta: 1310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – dom wolno stojący, stan surowy,
pow. 209 m2/1650 m2, prąd, OKAZJA.
Cena: 339 000 PLN, oferta: 1327/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231

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

Sprzedam dom

 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

 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 – dom wolno stojący,
60 m2/597 m2, 2 pokoje, centrum,
wszystkie media, OKAZJA.
Cena: 279 000PLN, oferta: 1293/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Sprzedam działkę

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

 Józefów, 1000 m2, cena 350 000 PLN,
wydane warunki zabudowy na dom
jednorodzinny. Jolanta Galas, 609 406 315,
www.elandom.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

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: 79 000 zł, tel. 790 740 210,
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. 513 401 901 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

Działka w Sobiekursku, pow. 7400 m2,
warunki zabudowy, wszystkie media,
200 tys. zł, tel. 798 400 062

 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m²,
warunki zabudowy, kostka, nowe domy
w okolicy. Cena: 250 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

kierownik budowy

EKSPERT HIPOTECZNY

wizytówki
Pianina i fortepiany. Strojenie,
renowacja, naprawa, transport, wynajem.
Profesjonalnie. Firma rodzinna
z 60-letnim doświadczeniem.

fortepianootwock.pl.tl
tel. 609 817 070

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

nadzór robót budowlanych
 nadzór inweStorSki
doradztwo techniczne
koSztorySy
Przeglądy okreSowe
budynków

mgr inż. tomasz Skoczylas

tel. 518 533 311

tel. 792 855 252
Kredyt na:
 Kupno mieszKania
 Kupno/budowę domu
 remonty

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10
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Sprzedam działkę cd.

 Dziechciniec, 1100 m², możliwość pobudowania kilku domów (złożono wniosek
o WZ dla 3 budynków jednorodzinnych),
prostokąt, prąd, nowe domy w sąsiedztwie,
sucha. Cena: 80 000 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: 255 000 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

 Pogorzel, pow. 600 m², WZ na wolno
stojący dom jednorodzinny, media: prąd,
woda, szambo dojazd drogą asfaltową, w okolicy las, domy jednorodzinne. Cena: 69 000 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

Falenica, pow. 1100 m², media: prąd, projektowany
wodociąg i gazociąg, dojazd drogą utwardzoną,
w okolicy las i łąki, domy jednorodzinne, dobry
dojazd do Warszawy. Cena: 440 000 zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 WAWER – 2477 m2 – 780 tys. zł. Dla
inwestora – pod zabudowę wielorodzinną.
Piękna działka. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

16-22 Października 2017 linia otwocka

 Gm. WIĄZOWNA. Działki z wydanymi
warunkami zabudowy z ceną 40 – 88 tys. zł.
Zieleń, nowe domy. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 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

 JÓZEFÓW – 2250 m2 – 299 tys. zł. Pod
usługi i dom. Przy asfaltowej drodze; media.
Blisko SKM, szkoły, przedszkola, przychodni,
rzeki Świder. OKAZYJNA CENA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 DUCHNÓW – 1133 m2. Ładna działka
pod dom, w otulinie sosnowego lasu,
115 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 OTWOCK – 708 m2 – 144 tys. zł.
Wszystkie media, blisko szkoły, autobusu.
Ok. 2 km od PKP. Nowe, ładne zabudowania
w sąsiedztwie. Dobre wymiary. Cicha
i zielona okolica. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Przemysłowa/usługowa – 20100 m2 – pow.
otwocki – 525 tys. zł. Dobre wymiary, sucha.
Objęta planem. Pod produkcję; w sąsiedztwie
zakładów przemysłowych/produkcyjnych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 OTWOCK – 1679 m2 lub 3343 m2. Bezpośrednio przy ul. Narutowicza. Obok autobus,
blisko szkoły. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Usługowa – 9551 m2 – gm. Halinów
– 999 tys. zł. Bezpośrednio przy trasie
mińskiej. Media, bardzo dobre wymiary.
W sąsiedztwie zakłady usługowe.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Gm. WIĄZOWNA – działki o powierzchni ok. 4500 m2 z ceną od 99 tys. zł
do 171 tys. zł. Pod zabudowę jednorodzinną/
wielorodzinną lub usługi (np. kwatery dla
pracowników, dom opieki i in.). W bliskim
sąsiedztwie komunikacja miejska i rozbudowana infrastruktura. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

Szukam

pracownika
budowlanego
z doświadczeniem, bez nałogów.

tel. 603 053 060

 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

Jabłonna – działka budowlana, pow. 811 m2,
23x35 m, wszystkie media, WZ, OKAZJA.
Cena: 135000 PLN, oferta: 1678/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Sprzedam mieszkanie

 Bezpośrednio na I piętrze, 2-pokojowe,
38 m2, na osiedlu Stadion. Mieszkanie
jest widne, przestronne, z balkonem,
widną kuchnią, piwnicą, tel. 507 600 128
 Mieszkanie, 48 m2, na os. Batorego,
3 pokoje, widna kuchnia, piwnica,
tel. 609 124 520
 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, 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: 329 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Pułaskiego, 48 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica,
wysoki standard. Cena: 250 000 zł,
tel. 513 401 901, 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
 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: 539 000 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: 299 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock – Centrum, 33 m², I piętro,
zadbane, przestronne, widne mieszkanie
z balkonem, na podłodze w pokoju parkiet.
Cena: 195 000 zł, tel. 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU
Otwock – mieszkanie 65 m2, 3 pok.,
parter, balkon 30 m2, stan deweloperski.
Cena: 355 000 PLN, oferta: 1633/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 90 m2, 3 pok.,
piętro: 1/2, os. zamk., 2 balkony, garaż.
Cena: 525 000 PLN, oferta: 2225/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją i prawem jazdy
do obsługi pogrzebów.
Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
tel. 22 779 23 39
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Poszukuję do wynajęcia

 Poszukuję domów, kwater lub mieszkań
do wynajęcia – w Karczewie i bliskich
okolicach, tel. 535 070 931

Kupię

 Kupię kawalerkę – od właściciela, za gotówkę, tel. 513 286 200
Otwock – mieszkanie 48 m2, 3 pok.,
piętro: 1/4, balkon, do remontu, OKAZJA.
Cena: 220 000 PLN, oferta: 2209/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Otwock – mieszkanie 57 m2, 3 pok.,
piętro: 1/4, balkon, wysoki standard.
Cena: 297 000 PLN, oferta: 2236/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231

 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

medyczne

Otwock – mieszkanie 67 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, centrum, 2 balkony.
Cena: 319 000 PLN, oferta: 2205/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Do wynajęcia

 Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 533 553 816

 Domek mieszkalny 60 metrów na Radosnej, Otwock, tel. 512 202 852
 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
 Józefów, ul. Polna, 72 m², 3 pokoje,
drugie piętro, widna kuchnia, wykończone
w wysokim standardzie, zadbane, częściowo
umeblowane, balkon, ogrodzone, monitorowane osiedle, czynsz najmu 2500 zł/mies.,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbane,
czynsz najmu 1400 zł/mies., 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

Do wynajęcia lokal

 Lokal 30 m2, ul. Andriollego,
tel. 509 156 836

 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

Otwock – lokal 80 m2, 2 pomieszczenia,
piętro: -1, wejście z ulicy, parking.
Cena: 1 800 PLN, oferta: 604/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

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

DIaGNOSTYKa OBRaZOWa

URSZULA L KWIATEK

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
22 295 12 63, 696 753 588, www.robstal.pl
 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

Dla domu
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
 fizJoterapeuta
– mgr ewa urban

TEL. 793 656 450

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

Introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Nauka

 rtG
 tomoGraFia Komputerowa
 rezonans maGnetyczny
 mammoGraFia
 usG

PROmOCJa
październikowa

10 %
na badania laboratoryJne
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

 Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327

badanieekg –20pln

 Egzaminy gimnazjalne – testy humanistyczne – powtórka materiału.
Tel. 693 280 472

ul. Powstańców Warszawy 3
(parking od ul. smolnej)

 Matura, zagrożenia, lekcje bieżące.
Polski – historia – wos. Skutecznie.
Tel. 693 280 472

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.małgorzatagruchoła
Specjalista ii st. okulistyki

lek.annarzeczkowSka
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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Nauka cd.

 Prace dyplomowe, książki, artykuły naukowe, prasowe, teksty reklamowe – redakcja,
korekta, tłumaczenia na angielski.
Tel. 693 280 472

mOTORYZaCJa

wyżSzywymiaropiekimedyczneJ
KaRDIOLOG, KaRDIOLOG DZIECIęCY,
NEuROLOG, NEuROLOG DZIECIęCY,
OKuLISTa, LaRYNGOLOG

 MEDYCYNA PRACY
pracownia badań KierowcÓw
- psycHotecHniKa
badania na broń
 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
 TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
 REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
 TERAPIA UZALEŻNIEŃ
 BADANIA SŁUCHU
 PUNKT POBRAŃ
 BADANIA USG

OTWOCK, uL. KRaSZEWSKIEGO 95
TEL. 22 812 81 81
czynne pon. – pt. 8-20

LEKaRZE SPECJaLIśCI DOROSłYCH I DZIECI
stomatoloG
ortodonta
psycHiatra

KLINIKa JEDNEGO DNIa
GastrosKopia, KolonosKopia

SZCZEPIENIa
Otwock-świder, ul. Grunwaldzka 13
tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20

www.rcz.com.pl
PRZYCHODNIa PRZYJaZNa PaCJENTOWI

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

OGłOSZENIE

maGaZYNIERKę
zatrudni
firma odzieżowa
- JÓzeFÓw
praca jednozmianowa
w magazynie firmy odzieżowej
w Józefowie.
WYmaGaNIa
1. znajomość obsługi
komputera.
2. dokładność.
3. umiejętność zarządzania
własnym czasem pracy.
4. rzetelność i uczciwość
w wykonywaniu obowiązków.
5. mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku.
OFERuJEmY
1. umowę o pracę.
2. stabilne miejsce zatrudnienia.
3. pracę w młodym,
kreatywnym zespole.

email:rekrutacja@prettyone.pl

uWaGa!
ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do CZWaRTKu,
19 października,

do godz. 15

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

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

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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zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. u. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.)
WÓJT GmINY WIąZOWNa informuje, że zarządzeniem
nr 117.509.2017 oraz zarządzeniem nr 118.510.2017 wójta
Gminy wiązowna z 10 października 2017 roku został podany
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. wykaz został wywieszony na tablicy
ogłoszeń w urzędzie Gminy wiązowna na okres 21 dni. treść
ww. wykazu została zamieszczona w bip – bip.wiazowna.pl

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

OGłOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectw Człekówka, Skorupy, Stara Wieś Druga
w rejonie drogi krajowej nr 50
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u. z 2017 r. poz.
1073) zawiadamiam o podjęciu przez radę Gminy Kołbiel
uchwały nr XXiX/238/2017 z 22 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw człekówka, skorupy, stara wieś druga w rejonie drogi krajowej nr 50.
zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu
miejscowego.
wnioski należy składać na piśmie w siedzibie urzędu
Gminy w Kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 Kołbiel, w terminie do
17 listopada 2017 r.
równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. u. z 2017 r. poz. 1405)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
sołectw człekówka, skorupy, stara wieś druga w rejonie
drogi krajowej nr 50.
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 17 listopada 2017 r.
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu
Gminy w Kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340 Kołbiel, albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina_kolbiel@wp.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest wójt
Gminy Kołbiel.
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SERWISANT SPRZĘTU MECHANICZNEGO
poszukujemyosóbzainteresowanychpodjęciempracypolegającejna:
 prace serwisowe, obsługa maszyn sprzątających,
 usuwanie awarii, naprawa urządzeń.

wymagania

 prawo jazdy kat. b (mile widziane kat. c)
 umiejętność obsługi i naprawy maszyn sprzątających i rolniczych – mile widziane
 uprawnienia na hdS – mile widziane
 uprawnienia na podnośnik osobowy – mile widziane

cVproszęprzesyłaćnaadres:rekrutacja@awima.pl
kontakttelefoniczny516193964

Zarząd Województwa mazowieckiego ogłasza drugie przetargi
ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych
położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego.
1. postanawia się przeprowadzić drugie 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 wysokości wadium dla poszczególnych działek ewidencyjnych wymienionych w pkt 1:
1) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 1 cena wywoławcza wynosi 250.000 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 2017 r. poz. 1221), a wysokość wadium
– 25.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
2) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 cena wywoławcza wynosi 230.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku Vat na
podstawie przepisu ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium – 23.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
3) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 cena wywoławcza wynosi 215.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku Vat na
podstawie przepisu ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium – 21.500 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej.
3. przetargi na sprzedaż działek ewidencyjnych odbędą się 22 listopada
2017 r., przy ul. skoczylasa 4 w warszawie, sala konferencyjna, ii 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, numer telefonu (22) 5979821, (22) 5979824.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna
Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.
zm.) oraz w związku z uchwałą nr 148.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna
z 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wiązowna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww.
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Projekt zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna zostanie wyłożony
od 24 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462Wiązowna, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany studium udostępniony będzie również
na stronie internetowej bip.wiazowna.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna odbędzie się 6 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2017 r.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiązowna, osobiście
w Urzędzie Gminy Wiązowna, pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna,
ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz.
1579) na adres: urzad@wiazowna.pl. Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
jest Wójt Gminy Wiązowna.
Jednocześnie informuję, że przedmiotem zmiany nr 9 Studium
jest wyłącznie korekta zapisów dotyczących wskaźników miejsc parkingowych dla wszystkich terenów oznaczonych w studium symbolami:
MU, U, PU, UC, UP z wyłączeniem tych zapisów, które odnoszą się do
miejsc parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w ramach ww. terenów.
Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

