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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

 Wulkanizatora do serwisu opon
ze znajomością mechaniki pojazdowej,
tel. 500 410 831
 Zatrudnię panie do szycia, Otwock,
tel. 606 702 313
Zatrudnię pracownicę do sklepu AGD
„PATELNIA” na 1/2 etatu (14.00-18.00)
oraz wykwalifikowanego pracownika na cały
etat do salonu optycznego. 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
 Ukrainka poszukuje pracy z mieszkaniem,
posprząta, ugotuje, pomoże osobie starszej
lub dziecku, tel. 508 069 862, 575 237 727

NIEruChoMośCI
Sprzedam dom

Kosmetyczkę do salonu w Celestynowie,
tel. 603 103 157
 Krawcową – proste szycie, Otwock,
tel. 514 636 527
 Pana do sprzątania hal magazynowych i terenu zewnętrznego zatrudnię, tel. 784 019 354
 Panią do serwisu sprzątającego na 1/2 etatu
zatrudnię, tel. 784 019 354
 Poszukuję pracownika do warsztatu
w Otwocku (regeneracja zacisków hamulcowych). Praca na pełny etat, tel. 601 913 711

Otwock Mały – bliźniak, 4 pokoje,
176 m2/450 m2, stan deweloperski.
Cena: 550 000 PLN, 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
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

 1700 m2 z warunkami zabudowy,
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

 Hydraulika i pomocnika, tel. 505 128 513

 Kierowcę na lawetę, kat. B, mile widziane
C + E, tel. 668 319 825

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

Sprzedam działkę

Do magazynu, sklepu sportowego, obsługa
komputera, Karczew, tel. 608 13 13 13

Kierowca C+E – chłodnia (kraj),
tel. 608 788 943
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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

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

 Dom z bala 90 m2 na działce 1390 m2,
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

Działka w Sobiekursku, pow. 7400 m2,
warunki zabudowy, wszystkie media,
200 tys. zł, tel. 798 400 062
 Sobienie Biskupie, WZ, tel. 501 162 330

 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

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

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

kierOwnik budOwy
nadzór robót budowlanych
 nadzór inweStorSki
doradztwo techniczne
koSztorySy
przeglądy okreSowe
budynków

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

ANGIELSKI, NIEMIECKI
certyfikaty, matura, egzaminy

mgr inż. tomasz skoczylas

zAprASzAMy dzIECI,
MłodzIEż, doroSłyCh

tel. 518 533 311

tEL. 570 700 793
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 Otwock-Soplicowo, 1396 m², warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew. Cena: 255 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Przemysłowa/usługowa – 20100 m2,
pow. otwocki - 525 tys. zł. Dobre wymiary,
sucha. Objęta planem. Pod produkcję;
w sąsiedztwie zakładów przemysłowych/produkcyjnych. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

 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

 OTWOCK – 1679 m2 lub 3343 m2.
Bezpośrednio przy ul. Narutowicza.
Obok autobus, blisko szkoły.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – działka
o powierzchni ok. 4500 m2 z ceną 171 tys. zł.
Pod 2 domy jednorodzinne lub usługi (np.
kwatery dla pracowników, dom opieki i in.).
Obok przystanek autobusowy, w sąsiedztwie
rozbudowana infrastruktura. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 WAWER – 2477 m2 – 780 tys. zł. Pod 6 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Piękna działka blisko
Warszawy. Sosnowe lasy, infrastruktura.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 Gm. WIĄZOWNA. Działki z wydanymi
warunkami zabudowy z cenami
40-88 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

 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
22-789-33-81, 669-999-000
 DUCHNÓW – 1133 m2. Ładna działka
pod dom, w otulinie sosnowego lasu.
115 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

Jabłonna – działka budowlana, pow. 811 m ,
23 x 35 m, wszystkie media, WZ, OKAZJA.
Cena: 135 000 PLN, oferta: 1678/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
2

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

szukam

pracOwnika
budOwLanegO
z doświadczeniem, bez nałogów.

teL. 603 053 060

 Usługowa – 9551 m2 – gm. Halinów
– 999 tys. zł. Bezpośrednio przy trasie
mińskiej. Media, bardzo dobre wymiary.
W sąsiedztwie zakłady usługowe.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

Sprzedam mieszkanie

 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
 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

 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

Karczew – mieszkanie 48 m2, 2 pok.,
piętro2/3, balkon, osiedle Ługi.
Cena: 199 000PLN, oferta: 2255/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 53 m2, 3 pok.,
piętro: 2/4, piwnica, balkon.
Cena: 525 000 PLN, oferta: 2170/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
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
Otwock – mieszkanie 67 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, centrum, 2 balkony.
Cena: 319 000 PLN, oferta: 2224/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

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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Sprzedam mieszkanie cd.

 Kupię budynek pod dom opieki
w Józefowie i okolicach. Anna Betnarska,
660 101 000, www.elandom.pl
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Medyczne

Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro: 1/2, balkony, piwnica, 2001 rok.
Cena: 380 000 PLN, oferta: 2256/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Otwock – mieszkanie 98 m2, 2 pok.,
piętro: 2/4, osiedle zamknięte, balkon.
Cena: 449 000 PLN, oferta: 2270/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 54 m2, 2 pok.,
piętro: 2/3, Wioska Szwajcarska, balkon.
Cena: 305 000 PLN, oferta: 2274/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

do wynajęcia
 2-pokojowe mieszkanie, tel. 508 725 140
Biura, plac utwardzony w Otwocku,
tel. 601 370 552
 Samodzielne małe mieszkanie jednopokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, w Świdrze przy stacji kolejowej, tel. 602 331 854
 Tanie noclegi! Tel. 22 299 11 92

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

 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

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

Kupię

 Kupię kawalerkę – od właściciela, za gotówkę, tel. 513 286 200
 Kupię dom do 500 000 PLN na całej linii
otwockiej. 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

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

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

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

Introligatorskie

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
dIAGNoStyKA oBrAzoWA

 rtG
 tomoGraFia Komputerowa
 rezonans maGnetyczny
 mammoGraFia
 usG

proMoCJA
październikOwa

10 %

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

na badania LabOratOryJne

Nauka

BAdANIA LABorAtoryJNE
puNKt poBrAŃ czynny od 7.15

 Egzaminy gimnazjalne – testy
humanistyczne – powtórka materiału.
Tel. 693 280 472
 Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327
 Matura, zagrożenia, lekcje bieżące.
Polski – historia – wos. Skutecznie.
Tel. 693 280 472
 Prace dyplomowe, książki, artykuły
naukowe, prasowe, teksty reklamowe
– redakcja, korekta, tłumaczenia na angielski.
Tel. 693 280 472

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

 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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Obwieszczenie wOJewOdy mazOwieckiegO

wyższy wymiar Opieki medyczneJ
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

na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. dz. u.
z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (dz. u. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)
zawiadamia się, że w dniu 25.07.2017 r. inwestor zmienił swój wniosek złożony
w dniu 02.02.2017 r., ostatecznie uzupełniony w dniu 06.10.2017 r. i ponownie
skorygowany w dniu 13.10.2017 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ul. wał miedzeszyński na odc.
od ronda z ul. trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową s2,
leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w ramach zadania pn. przebudowa ul. wał miedzeszyński na odc. od ronda z ul. trakt Lubelski do węzła
z planowaną trasą ekspresową s2” w zakresie adresu wnioskowanej inwestycji poprzez dodanie do wniosku działek inwestycyjnych.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 15.09.2017 r. w ww. sprawie na podstawie art. 50 kpa, zostało wystosowane do inwestora wezwanie do złożenia wyjaśnień, a w związku z wnioskiem inwestora o przedłużenie terminu do złożenia
wyjaśnień, pismem z dnia 29.09.2017 r., wojewoda Mazowiecki wyznaczył nowy
termin do dnia 06.10.2017 r.
inwestorem przedsięwzięcia jest prezydent Miasta Stołecznego warszawy,
reprezentowany przez zarząd Miejskich inwestycji drogowych, ul. Sokratesa 15,
01-909 warszawa, działający poprzez pełnomocnika – panią annę piotrowską,
dyrektora zarządu Miejskich inwestycji drogowych.
numery działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu (niewchodzące
w skład projektowanego pasa drogowego):
dzielnica wawer m. st. warszawy:
- obręb 3-14-17 działki nr ew.: 9/12, 9/13, 21/8 i 22/8,
- obręb 3-14-20 działki nr ew.: 2/8.
w pozostałym zakresie wniosek nie uległ zmianie.

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

akta sprawy do wglądu znajdują się w wydziale infrastruktury Mazowieckiego
urzędu wojewódzkiego w warszawie (pl. bankowy 3/5, 00-950 warszawa, pokój
nr 641, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i pt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
wi-ii.7820.2.3.2017.LO(Lk)
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oGŁoszenie
dla podmiotów zainteresowanych nabyciem udziału
(do 70%) prawa użytkowania wieczystego działki
ewidencyjnej nr 38, obręb 95 w otwocku.
zarząd ogniska towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „apollo” w otwocku, ul. Kopernika 12, 05-400
otwock, tel. 515 267 629, e-mail: tkkf-otwock@o2.pl, zaprasza podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne), które są zainteresowane nabyciem (na podstawie przetargu ograniczonego)
udziału (do 70%) prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 38, obręb 95 w otwocku, uregulowanej w Kw
wa1o/00053605/3 o powierzchni 1,2466 ha, do składania
wstępnych ofert zawierających m.in.:
- opracowanie graficzne koncepcji zagospodarowania terenu części (do 70%) działki ewidencyjnej nr 38, obręb 95,
w otwocku w terminie do 17 listopada 2017 roku do godz.
16.00 (decyduje data wpływu do siedziby stowarzyszenia
– otwock, ul. Kopernika 12).
oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach
z napisem „oferta na przetarg pisemny ograniczony na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej niezabudowanej”.
ze szczegółowymi warunkami składania ofert osoby zainteresowane mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej
www.tkkf-otwock.org.pl w zakładce ognisko apollo.

śLuSArz – MoNtEr
zakres obowiązków:
 montaż urządzeń mechanicznych zgodnie z rysunkiem technicznym
 obróbka ślusarska podzespołów urządzeń
 spawanie urządzeń mechanicznych
 utrzymanie należytego stanu narzędzi i przyrządów warsztatowych
Wymagania:
od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:
 znajomość rysunku technicznego
 doświadczenie na stanowisku samodzielnego ślusarza – montera
 umiejętność spawania metodą tiG
 umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatowymi
i pomiarowymi
 umiejętność pracy w zespole
 dokładność, samodzielność, odpowiedzialność
oferujemy:
 pracę w stabilnej firmie
 niezbędne narzędzia pracy
 możliwość rozwoju zawodowego
Jeżeli oferta wzbudziła państwa zainteresowanie,
prosimy o przesłanie cV wraz z numerem referencyjnym w tytule
maila na adres: t.przekopinski@konmex.com z dopiskiem:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97
roku o ochronie danych osobowych dz. ust. nr 133 poz.883).”

SpECJALIStA dS. EKSportu
miejsce pracy: wiązowna
Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub średnie
 dobra znajomość j. angielskiego
 znajomość j. rosyjskiego
 pakiet ms office
 doskonałe planowanie i organizacja pracy
 zaangażowanie, samodzielność i inicjatywa w działaniu
prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
rekrutacja@dakoma.coma.pl

oGŁoszenie
zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Wiązownie informuje o przetargach ustnych
– licytacjach na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Spółdzielni, które odbędą się w siedzibie
Spółdzielni w Wiązownie, ul. Lubelska 57, pok. nr 6:
15 listopada 2017 r. godz. 16.15 warszawa, wesoła, stara miłosna
trakt brzeski 33, dz. nr 3, pow. 1,0330 ha, zabudowana;
15 listopada 2017 r. godz. 17.00, pęclin, ul. radosna 57,
gmina wiązowna, dz. nr 216, obręb geod. pęclin, pow. 604 m2,
zabudowana;
16 listopada 2017 r. godz. 16.15, wola ducka, ul. słoneczna 1,
gmina wiązowna, dz. nr 385, obręb geod. wola ducka, pow.
1647 m2, zabudowana;
16 listopada 2017 r. godz.16.45, Glinianka, ul. napoleońska 57,
gmina wiązowna, dz. nr 347 obręb geod. lipowo, pow. 12089 m2
/1,2089 ha/, zabudowana.
reGulaminy przetarGÓw dostępne sĄ na:
www.gswiazowna.pl, www.otodom.pl
informacje pod nr tel. 22 789 01 22

Czy KoMuś zAGINęłA KotKA?
szarotka z pewnością
nie była niczyja,
jest oswojona,
towarzyska, miziasta,
ciekawa wszystkiego,
co dzieje się wokół niej.
a może ktoś chciałby
ją adoptować?
przebywa w kociarni
w „promyku”.
tel. 661472322
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oGłoSzENIE o LICytACJI
ułAMKoWEJ CzęśCI NIEruChoMośCI
nr KW Wa1o/00012819/7
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w otwocku anna bachańska, zastępca komornik piotr szewc, na podstawie art. 953 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 28.11.2017 r. o godz. 13.40
w budynku sądu rejonowego w otwocku, mającego siedzibę przy
ul. armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja
udziałów w niewydzielonej zabudowanej nieruchomości, tj.
- udziału w wysokości 1/2 (stanowiącego własność anety izabeli
derus-broniszewskiej) i
- udziału w wysokości 1/2 (stanowiącego własność Katarzyny migdalskiej) położonej: 05-480 Karczew, ul. Kusocińskiego 12, stanowiącej
dz. ew. nr 99 obrębu 29, dla której iV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Wa1o/00012819/7. powierzchnia działki nr 99 wynosi
666 m2, kształt: prostokąt, teren płaski. działka zabudowana dwoma
budynkami mieszkalnymi o pow. zabudowy 140 m2 i 105 m2. doprowadzone przyłącza infrastruktury technicznej tj. energia elektryczna, przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe i telefoniczne.
w ramach licytacji jednej nieruchomości przeprowadzone zostaną dwa odrębne przetargi, każdy do 1/2 udziału.
suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 393.500,00 zł.
suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 393.500,00 zł.
łączna suma oszacowania to 787.000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:
- udziału 1/2 - 295.125,00 zł.
- udziału 1/2 - 295.125,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału 1/2, to jest 39.350,00 zł.
w przypadku, gdy licytant będzie przystępował do dwóch przetargów, powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
udziału 1/2 i udziału 1/2, to jest 78.700,00 zł.
rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto
komornika: pKo Bp XII o/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013
3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz.10.00 do godz.18.00 oraz
przeglądać w sekretariacie i wydziału cywilnego sądu rejonowego
w otwocku przy ul. armii Krajowej 2 protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji, i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
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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,
26 października, do godz. 15

