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AVA Laboratorium Kosmetyczne
Jeśli masz zdolności techniczne, jesteś dokładny/a
i obowiązkowy/a, to szukamy właśnie Ciebie!
Dołącz do naszego zespołu.

ZAtRudni
PRACOWNIKóW PRODuKCyJNyCh.
Oferujemy umowę o pracę,
praca od poniedziałku do piątku.
Oferty z CV proszę kierować na mail:
d.kowalska@ava-laboratorium.pl

Solaris Optics SA jest firmą o zasięgu światowym i ugruntowanej pozycji na rynku optyki
precyzyjnej.Do naszego zakładuprodukcyjnegow Józefowieposzukujemynowychkolegów
do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK
KONTROLI JAKOŚCI
Główne obowiązki:
• pomiary wielkości elementów optycznych,
• pomiary optyczne parametrów elementów optycznych,
• wprowadzanie wyników pomiarów do papierowych
i elektronicznych baz danych.
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia średniego technicznego,
• umiejętności szybkiego matematycznego liczenia i analizowania,
• umiejętności czytania rysunków technicznych,
• umiejętności manualnych przy pracy z kruchymi i delikatnymi elementami
(soczewki, pryzmaty),
• dokładności i sumienności w wypełnianiu obowiązków,
• precyzji w wykonywaniu powierzonych prac,
• znajomości narzędzi biurowych typu Office,
• umiejętności obsługi sprzętu pomiarowego (mile widziane),
• obowiązkowości i dyscypliny,
• umiejętności szybkiego uczenia się nowych procedur i zasad w postępowaniu
z elementami optycznymi.
Oferujemy:
• stabilizację – zatrudnienie na umowę o pracę,
• motywujący do rozwoju system premiowania i wynagrodzeń,
• atrakcyjnypakietsocjalny–prywatnaopiekamedyczna,wybórdodatkówsocjalnych,
• system szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego,
• pracę z nowoczesnym parkiem technologicznym,
• możliwość zdobycia nowego zawodu,
• realizację aspiracji zawodowych i możliwość zdobycia doświadczenia,
• przyjazną atmosferę.

Zainteresowanych kandydatów
prosimy o przesyłanie CV (temat: Rekrutacja)
na adres mailowy info@solarisoptics.eu
lub kontakt telefoniczny: 22 483 39 86

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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OŚROdEK OPiEKuŃCZO-REHABiLitACYJnY
„dOM nAd ŚWidREM”
W Otwocku, ul. Żurawia 1, tel. 22 718 17 00

PiLniE POsZuKuJE dO PRACY Od ZARAZ

opiekunek osób starszych oraz pokojowej

Jeśli masz zdolności techniczne, jesteś dokładny/a
i obowiązkowy/a, to szukamy właśnie Ciebie!
Dołącz do naszego zespołu.

Praca w systemie zmianowym w godz. od 7.00 do 19.00 co drugi dzień.
umowa o pracę.

Zapraszamy do osobistego kontaktu
pon. – pt. w godz. 9.00 -17.00. Proszę zabrać CV.

Producent opakowań kosmetycznych poszukuje pracowników
do zakładu produkcyjnego w Całowaniu, gmina Karczew:

SPECJALISTA DS. ObSŁuGI KLIENTA

 biegła obsługa komputera – Ms Office,

 dobry angielski (rosyjski będzie dodatkowym atutem),

 znajomość zagadnień logistycznych w handlu międzyna-

rodowym.

PLANISTA PRODuKCJI

 doświadczenie na podobnym stanowisku,

 znajomość procesów wytwórczych i technologii produkcji.

TEChNOLOG PRZETWóRSTWA
TWORZyW SZTuCZNyCh

 doskonała znajomość technologii tworzyw sztucznych,
 znajomość procesów iM, EBM, isBM.

Prosimy o przesyłanie CV na adres:
praca@novopak.com.pl

uWAGA!
Ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do CZWARTKu, 22 LutEgO,

do godz. 15

Solaris Optics SA jest firmą o zasięgu światowym i ugruntowanej pozycji na rynku optyki
precyzyjnej.Do naszego zakładuprodukcyjnego w Józefowieposzukujemynowych kolegów
do pracy na stanowisku:

SZLIFIERZ POLEROWNIK
SZKŁA OPTyCZNEGO
Główne obowiązki:
• szlifowanie i polerowanie szkła zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• wprowadzanie wyników pracy do bazy danych,
• utrzymanie stanowisk produkcyjnych w należytym porządku,
• wykorzystywanie w pracy powierzonego sprzętu i dbanie o jego stan.
Od kandydatów oczekujemy:
• znajomości obsługi komputera,
• dokładności i precyzji,
• cierpliwości,
• umiejętności dostosowania się do monotonii i monotypii pracy,
• obowiązkowości,
• zdyscyplinowania,
• wykształcenia zawodowego technicznego (mile widziane),
• umiejętności obsługi sprzętu pomiarowego (mile widziana).
Oferujemy:
• stabilizację – zatrudnienie na umowę o pracę,
• motywujący do rozwoju system premiowania i wynagrodzeń,
• atrakcyjnypakietsocjalny–prywatnaopiekamedyczna,wybórdodatkówsocjalnych,
• system szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego,
• pracę z nowoczesnym parkiem technologicznym,
• możliwość zdobycia nowego zawodu,
• realizację aspiracji zawodowych i możliwość zdobycia doświadczenia,
• przyjazną atmosferę.

Zainteresowanych kandydatów
prosimy o przesyłanie CV (temat: Rekrutacja)
na adres mailowy info@solarisoptics.eu
lub kontakt telefoniczny: 22 483 39 86
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Apteka główna, Andriollego 34, Otwock

ZAtruDni:
magistrów farmacji,
techników farmaceutycznych
Atrakcyjne wynagrodzenie:
 magister – indywidualnie,
 technik – 3200 zł netto.
ponadto oferujemy:
 premie kwartalne,
 opiekę medyczną luxMed,
 pakiet sportowy Benefit/Multisport.
stelczyk@aptekiglowne.pl
c

PRACA

 Salon w Otwocku zatrudni
fryzjerkę damską i barbera męskiego,
tel. 572 954 550
 Zatrudnię kobietę do sprzątania
na pełny etat lub do pracy dodatkowej,
tel. 511 017 165
 Zatrudnię osobę do prostowania ram
w samochodach ciężarowych
z doświadczeniem, okolice Mińska Maz.
Wysokie zarobki, tel 501-092-339

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

 JÓZEFÓW – 2 budynki (dom jednorodzinny i dochodowy zakład produkcyjny).
Pilnie! NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl
 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – nowy,
wygodny dom w pięknym miejscu, przy zamkniętej osiedlowej uliczce. Cisza, las, rzeka,
nowe zabudowania w sąsiedztwie. 200 m2
– 876 tys. zł. Działka o pow. ponad 2000 m2.
Możliwość wybudowania na niej jeszcze
jednego domu. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81,
669 999 000, www.stelmaszak.pl

 Posprzątam, umyję okna, poprasuję,
ugotuję, mam wieloletnie doświadczenie,
tel. 507 767 368

 Elektryka, tel. 607 047 972

 Firma COMPLEX zatrudni w dozorze
na terenie Otwocka. Wymagany stopień
niepełnosprawności, tel. 775 432 621
 Fryzjera męskiego w Mińsku Mazowieckim, tel. 508 544 448
 Krawcowe, tel. 603 17 97 44

 Manicurzystko-kosmetyczkę,
tel. 504 619 755
 Mężczyzn do pracy w ochronie.
Patrole interwencyjne, tel. 22 788 46 10
 MkSalon zatrudni manikiurzystkę/pedikiurzystkę do salonu przy ul. Fabrycznej 25
w Warszawie-Wesołej (osiedle Stara
Miłosna). Dodatkowym atutem jest
doświadczenie w wykonywaniu
profesjonalnego makijażu. Tel.: 664 750 860,
e-mail: mksalon@mksalon.pl

NIERuChOmOŚCI

Malcanów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
pow. 265 m2/1533 m2, wysoki standard.
Cena: 880 000 PLN, oferta: 1418/ODS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Józefów – dom wolnostojący, 4 pokoje.
170 m2/2203 m2, garaż, ul. Jagodowa.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1364/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

 Pretty One Józefów k. Otwocka
zatrudni krawcowe. CV proszę kierować
rekrutacja@prettyone.pl lub
tel. 502 208 344, 22 789 22 44 wew. 104

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-Świder, blisko PKP, 509 m2,
kwadrat, zabudowa jednorodzinna,
cena: 209 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Kilińskiego, 2306 m2,
WZ na dom jednorodzinny, prąd
i wodociąg, starodrzew, spokojna okolica,
cena: 470 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Werbeny, 1538 m2, plan
zagospodarowania przestrzennego, prostokąt,
na granicy z Warszawą, prąd, starodrzew, spokojna okolica, cena: 499 000 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: 250 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Pilarzy oraz pracowników pomocniczych
przy wycince drzew (praca stała),
tel. 603 195 323
Pomoc fryzjerską, Józefów,
tel. 698 619 789

Sprzedam działkę

 Kilka działek rolnych obok siebie, 11 640 m2,
Karczew-Janów, tel. 603 795 132

Nowy dom w stanie surowym w Otwocku,
ul. Grunwaldzka 226, 164 m2/800,
cena 310 000 zł, tel. 603 187 945

 Malcanów, budynek wolno stojący
z 2003 roku, mieszkalny, jednorodzinny,
o powierzchni 130 m², powierzchnia
działki 2000 m², prąd, wodociąg, szambo,
ogrzewanie własne olejowe, w okolicy
domy jednorodzinne, cena: 699 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, 267 m2, cena 890 000 PLN, 2000 r.
Pow. działki 816 m2, 6 pokoi, budynek
1-piętrowy, duży (42 m2) salon z kominkiem,
w ogrodzie oczko wodne. Jarosław Sokół,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl

Działkę budowlaną 1630-3300 m2,
Otwock Wielki, al. Lipowa, z linią
zabudowy, tel. 665 959 004

Sprzedam dom

 Glinianka, budynek wolno stojący,
z przeznaczeniem usługowym, o powierzchni
70 m², powierzchnia działki 250 m²,
wszystkie media, w okolicy domy jednorodzinne, cena: 150 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Dziecinów, 90 m2, cena 250 000 PLN,
pow. działki 1390 m2, przeniesiony z bala, stan
deweloperski, ładna okolica. Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl

 Działkę 1900 m2 z warunkami zabudowy,
Karczew, ul. Częstochowska, tel. 603 795 132

Zatrudnię

 Do biura rachunkowego księgową,
znajomość płatnika, tel. 605 584 811,
e-mail: biurohaberkadry@wp.pl
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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

 Wola Karczewska, 225 m2, cena
850 000 PLN, pow. działki 8500 m2, do wprowadzenia, nie wymaga nakładów finansowych, dostęp do rzeki Świder. Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl

 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 205 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

wizytówki

SKuP AuT
możliwość KAsACJi
Tel. 501 078 404
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 Celestynów-Dyzin, 1250 m², WZ na dom
jednorodzinny, prąd, woda, cena: 69 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 Zakręt, Trakt Brzeski, 800 m², ogrodzona,
woda i prąd, szybki dojazd do centrum
Warszawy, złożono WZ na dom
jednorodzinny oraz na budynek
usługowo-handlowy, cena: 189 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 OTWOCK – 708 m2 – 144 tys. zł. Ładna
działka, budowlana, wszystkie media, blisko
szkoły, autobusu. Ok. 2 km od PKP. Wśród
zieleni. Nowe osiedla domów w sąsiedztwie.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 Gm. WIĄZOWNA. Do wyboru działki
z wydanymi warunkami zabudowy w cenach
od 40 do 100 tys. zł. Atrakcyjne lokalizacje,
okazyjne ceny. Słoneczne, ładne działki.
Zapraszamy do obejrzenia. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK, tel. 22 789 33 81,
669 999 000, www.stelmaszak.pl
 JÓZEFÓW – działki pod inwestycję,
na poleżenie. Sąsiedztwo Emowa – 8500 m2
– 135 tys. zł lub rejon ul. Nadwiślańskiej
– 5100 m2 – 65 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81,
669 999 000, www.stelmaszak.pl

 MICHALIN – prestiżowa lokalizacja.
Rejon podmiejskiej zabudowy rezydencyjnej.
1058 m2. Wśród sosen, z dala od miejskiego
zgiełku i jednocześnie bardzo blisko W-wy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl
 MICHAŁÓWEK – okolice Izabeli. Pod
dom, z własnym lasem na działce, z dala od
zgiełku dużego miasta i jednocześnie bardzo
blisko stolicy. 4324 m2 – 107 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl
 Gm. CELESTYNÓW – USŁUGOWA.
700 m od Trasy Lubelskiej (S17).
Dobre wymiary, przy utwardzonej drodze,
z dala od zwartej zabudowy.
4000 m2 – 130 tys. zł! OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 Południe powiatu otwockiego – przemysłowa/usługowa – 20100 m2 – 525 tys. zł.
Dobre wymiary, sucha. Objęta planem.
Pod produkcję; w sąsiedztwie zakładów
przemysłowych i produkcyjnych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 WAWER – dla inwestora/dewelopera.
2477 m2 – 780 tys. zł. Pod 6 budynków
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
i bliźniaczej. Piękna działka blisko
Warszawy. Sosnowe lasy, infrastruktura,
komunikacja miejska.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

Otwock – działka budowlana, 597 m2.
Wszystkie media, ścisłe CENTRUM.
Cena: 258 500 PLN, oferta: 1729/OGS,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
Otwock – działka budowlana, 26 arów,
II linia zabudowy, świetna okolica,
ul. Warszawska, woda, kanalizacja, prąd,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
 Dziecinów, 1000 m2, cena 60 000 PLN,
warunki zabudowy na dom jednorodzinny
i zbiornik na ścieki lub przydomową
oczyszczalnię, ładna okolica, możliwość
dokupienia działki sąsiedniej. Jolanta Galas,
tel. 609 406 315 www.elandom.pl

 Otwock, ul. Pułaskiego, 62 m², 4 piętro,
3 pokoje, po generalnym remoncie, w pełni
wyposażone, balkon, piwnica, do wprowadzenia, cena: 289 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Giżycka, 70 m², parter, 3 pokoje, widna kuchnia, balkon, po remoncie,
gotowe do wprowadzenia, w pełni umeblowane, garaż w cenie, 369 000 zł,
tel.: 507 847 874,WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Zamenhofa, apartament
98 m², 2 piętro, 2 pokoje, w pełni
wyposażone w wysokim standardzie,
balkon, cena: 449 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Rzakta, 3100 m2, cena 167 000 PLN, wydane warunki zabudowy na budowę dwóch
domów mieszkalnych jednorodzinnych
i dwóch szamb, spokojna okolica, miejski
autobus do Warszawy. Jolanta Galas,
tel. 609 406 315, www.elandom.pl
 Dąbrówka, 1203 m2, cena 155 000 PLN.
Budowlana. Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

Sprzedam mieszkanie

 Otwock, 35 m2, cena 189 000 PLN,
2 piętro, kawalerka, widna kuchnia, jasne
mieszkanie z dużą loggią, niski czynsz,
do wprowadzenia. Jarosław Sokół,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl
 Otwock, 29 m2, cena 170 00 PLN, 4 piętro.
1 pokój, widna kuchnia, piwnica, w pełni
umeblowane, dobra lokalizacja, blisko PKP,
niski czynsz, do wprowadzenia. Jarosław
Sokół, tel. 660 280 277, www.elandom.pl
 Otwock, Wioska Szwajcarska, 64 m2
+ 20 m2, cena 390 000 PLN, 4 pokoje.
Dwupoziomowe, funkcjonalne, widne, duży
balkon, prysznic + wanna z hydromasażem.
Bezczynszowe. Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Otwock, centrum, ul. Sosnowa, 68 m²,
lokal w nowej inwestycji, parter z witryną,
idealny na bank, aptekę, biuro, czynsz najmu
4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia lokal

 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

Kupię

 Siedlisko na działce o pow. powyżej
2000 m2 z domem (dom może być do
częściowego remontu) na terenie gmin
Wiązowna lub Kołbiel, tel. 510 484 476
Poszukujemy mieszkań w centrum Otwocka,
2 pokoje, do remontu lub/i do wprowadzenia,
tel.: 22 788 55 65, e-mail:
biuro@portman.com.pl

Otwock, ul. Andriollego, 35 m², parter,
duży pokój, zamknięta, widna kuchnia,
w pełni umeblowane, balkon, piwnica, do wprowadzenia, cena: 194 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wczasowa, 106 m², 1 piętro,
4 pokoje, 2 łazienki, garderoba, w pełni
wyposażone w dobrym standardzie,
balkon, cena: 649 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
Otwock – mieszkanie 65 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, garaż, winda, stan dewelop.
Cena: 355 000 PLN, oferta: 1633/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 57 m2, 3 pok.,
piętro: 0/2, os. Kmicica, balkon.
Cena: 295 000 PLN, oferta: 2316/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Poszukujemy działek budowlanych
ok. 600-800 m2. Pod dom jednorodzinny,
blisko centrum Otwocka,
tel.: 22 788 55 65, e-mail:
biuro@portman.com.pl
 Aby pilnie sprzedać mieszkanie,
dom lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000,
m.stelmaszak@neostrada.pl,
www.stelmaszak.pl
 Józefów, Michalin, mały dom
do remontu. Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

Otwock – mieszkanie 67 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, ogródek, os. Morskie Oko.
Cena: 440 000 PLN, oferta: 2365/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Otwock – mieszkanie 38 m2, 2 pok.,
piętro: 2/4, do remontu, OKAZJA.
Cena: 187 000 PLN, oferta: 2260/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231

Do wynajęcia
Otwock, centrum, 112 m2, 4 pok., nowy apartamentowiec, 4 piętro, winda, stan deweloperski,
dwie łazienki, dwa tarasy o pow. 24 m2,
cena: 581 653 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Hoża, 25 m², drugie piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, gotowe
do wprowadzenia, cena: 165 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Narutowicza, 28 m², parter,
1 pokój, widna kuchnia, do odświeżenia,
cena: 109 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Domek 60 metrów, centrum Otwocka,
tel. 512 202 852
 Noclegi, tel. 22 299 11 92, 533 553 816
 Wynajmę firmie dom w Michalinie,
100 m2, tel. 602 749 103

 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbane,
czynsz najmu 1400 zł/mies., 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 45 m², pierwsze piętro, 2 pokoje,
balkon, wysoki standard, czynsz najmu
1600 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

uSŁuGI
budowlane

 Elektryk, tel. 509 280 724
Elewacje – docieplenia budynków
– doświadczone ekipy, tel. 602 482 572
 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441
Usługi hydrauliczne, remonty,
wykończenia, tel. 722 373 050
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GAbINET
OKuLISTyCZNy

TEL. 603 668 668

gABinEt LEKARsKi
W CEntRuM OtWOCKA

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

DO WyNAJęCIA LOKAL

Dla domu

ChIRuRG
LEK. LuDWIK ANTCZAK

REJESTRACJA
tel. 795 04 22 03

Introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

 nadciśnienie

 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna

zakres działalności medycznej
w gabinecie w Otwocku
 konsultacje i porady chirurgiczne
w pełnym zakresie
 szycie ran,
leczenie owrzodzeń goleni
 wycięcie zmian skóry (włókniaki,
kaszaki, tłuszczaki, znamiona skórne)
 zdjęcie paznokcia,
operacja wrastającego paznokcia
 choroby odbytu
 krioterapia zmian skórnych
(brodawki, odciski, modzele)
 nacięcia i czyszczenie ropni
 pobieranie wycinków
z badaniem histopatologicznym
 opieka po operacjach chirurgicznych
(zdjęcie szwów i prowadzenie
pooperacyjne)
 esperal (Disulfiram)
również z dojazdem do pacjenta

nad pacjentami
leżącymi w domu

 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

ESPERAL
795 04 22 03

KONSuLTACJE
LEKARZy SPECJALISTóW
 OrtOpedA
– lek. med. Grzegorz nowak
 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
– lek. med. Anna braniecka
 kArdiOLOG
– lek. med. irmina fidala
 pediAtrA
– lek. med. narine zatikyan
 bAdAniA OkreSOwe SpOrtOwców
– lek. med. Jacek mikołajuk

PROmOCJA
LuTy
10 % tOryJne
rA
nA bAdAniA LAbO

DIAGNOSTyKA ObRAZOWA

 Rtg
 tOMOgRAFiA KOMPutEROWA
 REZOnAns MAgnEtYCZnY
 MAMMOgRAFiA
 usg

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

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).

PROmOCJA

BADAnieekG –25pLn

ZAPisY:

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

TW-mED
05-400 OTWOCK,
uL. ANDRIOLLEGO 34/3
TEL. 22 779 26 03
OD GODZ. 13.00
od poniedziałku do piątku

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.
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wyżSzy wymiAr Opieki medyczneJ

WYsOKiEJ KLAsY sPECJAListKA, WYKłAdOWCZYni

PANI DR ELżbIETA STECKO
– LOGOPEDA DZIECI I DOROSŁyCh.
PODOLOG – najnowocześniejszy gabinet w Otwocku.
KARDIOLOG,
KARDIOLOG DZIECIęCy
wykonuje JEDyNE w Otwocku EChO SERCA u dzieci,

NEuROLOG, NEuROLOG DZIECIęCy,
OKuLISTA, LARyNGOLOG

MEDYCYNA PRACY
PRACOWniA BAdAŃ KiEROWCÓW
- PsYCHOtECHniKA
BAdAniA nA BROŃ
BADANIA USG
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
BADANIA SŁUCHU
PUNKT POBRAŃ
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
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medyczne cd.
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecie przetargi
ustne nieograniczone w celu sprzedaży działek ewidencyjnych
położonych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego.
GABINET ZNY
OLOGIC
STOMAT

SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

tel. 22 710 37 30
OTWOCK, ul. Kołłątaja 4
budynek Forum, I piętro

ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,

implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

Telefon: 607 654 216
Godziny otwarcia: pon.-pt. 1500-2100
wt., czw. 800-1300, sob. 900-1300

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY
W DOGODNYM TERMINIE

RóżNE
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

WKŁADKI
TERMOPLASTYCZNE W 30 MIN!

ĆWICZENIA DLA KOBIET
W CIĄŻY, KINESIOTAPING
REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®

Nauka

 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

uWAGA!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do CZWARTKu,
22 LutEgO,

do godz. 15

1. Postanawia się przeprowadzić trzecie 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 220.000 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 – 22.000 zł, co stanowi 10% ceny wywoławczej;
2) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 2 cena wywoławcza
wynosi 200.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie
przepisu ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium – 20.000 zł,
co stanowi 10% ceny wywoławczej;
3) dla działki ewidencyjnej wymienionej w pkt 1 ppkt 3 cena wywoławcza
wynosi 190.000 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie
przepisu ustawy, o którym mowa w ppkt 1, a wysokość wadium – 19.000 zł,
co stanowi 10% ceny wywoławczej.
3. Przetargi na sprzedaż działek ewidencyjnych odbędą się
22 marca 2018 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 przetargach 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 przy ul. Brechta 3 oraz pod numerami telefonów
(22) 5979821, (22) 5979824.

