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praca

Zatrudnię
Dom opieki w Wiązownie zatrudni
opiekunkę, 501-068-977
Dom opieki zatrudni fizjoterapeutę,
501-068-977

12-18 MARCA 2018 Linia otwocka
 Poszukuję pracy chałupniczej.
Może być szycie, tel. 506 451 855
 Przyjmę pracę chałupniczą,
tel. 600 926 393

nieruchomości
Sprzedam dom

Dom opieki zatrudni pielęgniarkę,
501-068-977
 Emerytkę do sklepu z upominkami
w Otwocku, tel. 602 104 355

Praca w Programie Partnerskim
Szukam osób do współpracy w polskim programie partnerskim.
Wynagrodzenie jest przyznawane nie za godziny pracy
tylko za wyniki pracy.
Zapewniam pomoc mentorską, szkolenia z automatyzacji biznesu
i własnej działalności, oraz szkolenia marketingowe.
Jeśli jesteś zainteresowany/a proszę o wiadomość
hubert.rykala@gmail.com oraz zapraszam do zapisu na stronie
https://hubertrykala.pl/.
Odpowiadam tylko osobom poważnie zainteresowanym.

POSZUKUJEMY

PRACOWNIKÓW DO MONTAŻU WIĄZEK KABLOWYCH
ORAZ OPERATORÓW MASZYN NUMERYCZNYCH.
Mile widziane zdolności manualne, odpowiedzialność
i zaangażowanie. Doświadczenie nie jest wymagane.

CV prosimy przesyłać na adres: praca@teknosystem.com.pl
tel. 22 590 60 41

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

Firma konfekcyjna w Falenicy zatrudni
krawcową, krojczynię z możliwością przyuczenia. Umowa o pracę, tel. 512 200 131
 Firma MISECO zatrudni malarzy,
pracownika budowlanego, zakwaterowanie,
tel. 601 231 296

 Hurtownia AGD ALTA w Józefowie zatrudni pracownika, magazynier plus kierowca
kat. B, tel. 500 145 228, proszę dzwonić po 16
 Manicurzystko-kosmetyczkę
oraz fryzjerkę, tel. 504619755

 Mężczyzn do pracy w ochronie.
Patrole interwencyjne, tel. 22 788 46 10

 Pilarzy oraz pracowników pomocniczych
przy wycince drzew (praca stała),
tel. 603 195 323

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

 Gm. KOŁBIEL – siedlisko – dom
(ok. 90 m2) i budynki gospodarcze. Szkoła,
autobus, PKP. Działka o pow. 2700 m2. Prąd,
woda, gaz. Rozbudowana infrastruktura,
rzeczka, zieleń. Cena 198 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Praca w Wiązownie dla mężczyzn przy
produkcji regranulatów. Praca zmianowa.
Doświadczenie nie jest wymagane.
Umowa o pracę, tel. 501 318 323

 Pretty One Józefów k. Otwocka zatrudni
krawcowe. CV proszę kierować na:
rekrutacja@prettyone.pl lub tel. 502 208 344,
22 789 22 44 wew. 104
 Przyjmę kierowcę kategoria C. Samochód
asenizacyjny oraz WUKO. Baza w Falenicy,
tel. 607 597 941
 Przyjmę pracownika do myjni sam.,
tel. 665 506 565

 Salon w Otwocku zatrudni fryzjerkę
damską i barbera męskiego, tel. 572 954 550
 WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. zatrudni
panią do biura. CV proszę przesyłać
e-mailem: wimar@onet.pl, tel. 507 190 781

Szukam

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

 Pielęgniarka zaopiekuje się osobą starszą
lub dziećmi, ugotuje, tel. 511 796 774
 Posprzątam dom/mieszkanie, ugotuję,
upiorę. Referencje, tel. 881 029 567
 Posprzątam mieszkanie, umyję okna,
poprasuję, ugotuję, wieloletnie
doświadczenie, tel. 507 566 948

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
 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
 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
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 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

 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,
 Otwock, centrum, dwa budynki mieszkalne,
spokojna okolica, cena: 449 000 zł,
jednorodzinne, pierwszy o powierzchni
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
260 m², drugi budynek o pow. ok. 69 m², powierzchnia działki 600 m², prąd, wodociąg,
 Otwock-Soplicowo, 1396 m2, warunki
kanalizacja, gaz, ogrzewanie własne
zabudowy na dom jednorodzinny,
węglowe/gazowe, cena: 740 000 zł,
starodrzew, cena: 250000 zł, tel.: 513 401 901,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
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 205 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną.
Cena: 499 000 zł netto, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 118 m , cena 539 000 PLN, pół
bliźniaka, 4 pokoje. Podpiwniczenie z niezależnym wejściem, przeznaczone na działalność. Blisko centrum miasta. Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
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 JÓZEFÓW – sucha działka pod dom/bliźniak i usługi – np. warsztat, sklep, restaurację.
Przy asfaltowej drodze. Wszystkie media.
SKM, szkoła, przedszkole w bliskim sąsiedztwie. 2250 m2 – 299 tys. zł. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Wólka Mlądzka, 180 m , cena 540 000 PLN,  OTWOCK – 3 ładne działki budowlane
2017 r., 5 pokoi, garderoba. Stan deweloperski. z cenami DO 150 tys. zł. Wszystkie media,
blisko szkoły, autobusu, SKM. Wśród zieleni
Spokojna okolica. Aneta Rak-Odolak,
i blisko Świdra. Nowe osiedla domów
tel. 660 280 920, www.elandom.pl
w sąsiedztwie. NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 800 m2, rekreacyjna z murowanym
domem 80 m2, stan surowy, media,
 Gm. CELESTYNÓW – pod usługi
w Kossakach nad Bugiem, 75 tys. zł
(np. magazyn) i pod dom. 700 m od Trasy
(do negocjacji), tel. 532 271 068
Lubelskiej (S17). Dobre wymiary, przy
utwardzonej drodze. 4000 m2 – 98 tys. zł!!!!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
Dwie działki z linią brzegową
22-789-33-81, 669-999-000,
jeziora Rokola, z możliwością
www.stelmaszak.pl
podziału na mniejsze. Dostęp do drogi
powiatowej. Działki zarówno pod
 Gm. WIĄZOWNA. Do wyboru
inwestycje rekreacyjne, jak i mieszkalne.
działki z wydanymi warunkami zabudowy
Tel. 503 359 375
w cenach od 40 do 100 tys. zł. Atrakcyjne
lokalizacje, okazyjne ceny. Słoneczne,
ładne działki. Zapraszamy do obejrzenia.
Działkę budowlaną 1630-3300 m2,
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
Otwock Wielki, al. Lipowa, z linią zabudowy,
22-789-33-81, 669-999-000,
tel. 665 959 004
www.stelmaszak.pl
2

 Sobiekursk, 7400 m2, warunki zabudowy,
wszystkie media, cena 200 tys. zł, możliwość
podziału na mniejsze – wszczęta procedura
podziału geodezyjnego, tel. 798 400 062

 Józefów, 888 m2, cena 400 000 PLN. Rolno-budowlana. Wszystkie media w ulicy. Bardzo
dobra lokalizacja, 20 km od Warszawy. Marta
Walczyk, tel. 500 620 660, www.elandom.pl
 Celestynów-Dyzin, 1250 m2, WZ na dom
jednorodzinny, prostokąt, prąd, woda,
w okolicy zabudowa jednorodzinna,
cena: 69 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 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. Przystanek, szkoła, sąsiedztwo nowych domów.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – 1000 m2 – 124 tys. zł.
300 m od szkoły i przystanku ZTM
(bezpośredni dojazd do stacji SKM).
W najbliższym sąsiedztwie nowe,
ładne domy i rzeka Świder. Media.
Zabudowa jednorodzinna i bliźniacza.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 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
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

 Otwock, ul. Narutowicza, 28 m², parter,
1 pokój, widna kuchnia, do odświeżenia.
Cena: 109 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Pułaskiego, 39 m², 4 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica, do
remontu, cena: 170 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU,
 Otwock, ul. Giżycka, 43 m², 2 piętro,
2 pokoje, gotowe do wprowadzenia, piwnica.
Cena: 229 000 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
 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

 Dwupokojowe, Otwock, blisko PKP, 48 m2,
280 000 zł do negocjacji, tel. 512 155 524

 Józefów, ul. Polna, mieszkanie dwupoziomowe, 77 m2, zamknięte osiedle, wyposażone
w wysokim standardzie, cena 525 000 zł,
tel. 790740210, WWW.CITIHOME.EU

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. Sportowa, 47 m², pierwsze piętro,
3 pokoje, do wprowadzenia.
Cena: 249 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Sprzedam mieszkanie

wizytówki

 JÓZEFÓW– działki pod inwestycję,
na poleżenie. Sąsiedztwo Emowa - 8500 m2
– 135 tys. zł lub rejon ul. Nadwiślańskiej
5100 m2 – 65 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 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
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

SKup auT
możliwość KASACJI
Tel. 501 078 404

profeSJonalne
uSługi glaZurnicZe
pełny zakres, każdy rodzaj płytek,
również duży format (120 x 120).

www.glazurnictwo.com

tel. 501 548 074
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 Wawer, 74 m2, cena 475 000 PLN, 2010 r.,
4 pokoje. Niski blok. Dwupoziomowe. Bezpieczne osiedle z placem zabaw. Widok na panoramę miasta. Pełna infrastruktura, bardzo
dobrze skomunikowane. Anna Walczyna, tel.
660 280 776, www.elandom.pl

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
2

Otwock – mieszkanie 57 m , 3 pok.,
piętro: 0/2, os. Kmicica, balkon.
Cena: 295 000 PLN, oferta: 2316/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
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
2

Otwock – mieszkanie 38 m , 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

 Dom do wynajęcia, Regut gm. Celestynów
(3 pokoje, kuchnia, łazienka), tel. 510 954 204
 Domek 60 metrów, centrum Otwocka,
tel. 512 202 852
 Domek, tel. 607 537 060

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

 Lokal handlowo-usługowy, 55 m2, centrum, tel. 603 376 765

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

 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683

 Józefów – centrum, 188 m2, cena
5500 PLN. Pod działalność. Główne pomieszczenie 126 m2 z wejściem z ulicy, pomieszczenie socjalne, techniczne, pokój, korytarz, wc.
Monitoring, parking na 10 aut. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl

reJeSTracJa
wiZyT

 Otwock, 100 m2, cena 2800 PLN. Budynek
handlowo-usługowy. Główne pomieszczenie
60 m2, pomieszczenie socjalne, łazienka z wc,
antresola 40 m2 z łazienką. Kilka wyprowadzeń wody, doskonałe pod usługi fryzjerskie,
kosmetyczne, medyczne. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl

tel. 795 04 22 03

DiabeTolog
dZIeCI I dOrOślI
Dr n. meD. moniKa lech

Kupię

 Józefów, nowoczesny dom. Anna Betnarska, tel. 660 101 000, www.elandom.pl

 Wiązowna, działka ok. 1000 m2. Marta
Walczyk, tel. 500 620 660, www.elandom.pl

chirurg
leK. luDwiK anTcZaK

Poszukujemy mieszkań w centrum Otwocka,
2 pokoje, do remontu lub/i do wprowadzenia,
tel.: 22 788 55 65, e-mail:
biuro@portman.com.pl

DieTeTyK

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

Mieszkanie, 74 m2, 3 pokoje, II piętro,
Józefów, 2000 r., częściowo umeblowane,
tel. 601 283 282

KaTarZyna STachurSKa

logopeDa
introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688
 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

 Pokoje w Świdrze, blisko PKP,
tel. 505 334 744

 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbane,
czynsz najmu 1400 zł/mies., 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

uSługi
budowlane
Elewacje – docieplenia budynków
– doświadczone ekipy, tel. 602 482 572

agnieSZKa
parZniewSKa-Doniec

medyczne

URSZULA L KWIATEK

 Otwock-Ługi, 2 pokoje z kuchnią, kaucja
1500 zł, dobra lokalizacja, tel. 693 059 869

 Otwock, ul. Zygmunta, 52 m², pierwsze
piętro, 2 pokoje, balkon, w pełni wyposażone
i umeblowane, czynsz najmu wraz
z ogrzewaniem i wodą 1800 zł/mies. + opłaty
licznikowe (prąd i gaz), tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

Tel. 603 668 668

 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

Do wynajęcia lokal

 Malowanie dachów, tel. 601 203 559

GAbInet leKArSKI
W Centrum OtWOCKA

 Otwock, 47 m2, cena 250 000 PLN,
3 pokoje. Gotowe do zamieszkania. Blisko
park, apteka, sklepy i przystanki autobusowe,
1600 m od stacji PKP. Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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

Do wynaJęcia
loKal

Sprzedam mieszkanie cd.
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 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

pSycholog
pSyChOterApeutA
dZIeCI I dOrOślI
Kamila paKuła

leKarZ
roDZinny
leK. Kamila
KoS-JóźwicKa

eSperal
795 04 22 03
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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
– dr n. med. monika Lech
 badania okresowe sPortowców
– lek. med. jacek mikołajuk

promocJa
marZec
10%

ratoryjne
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

gabineT
oKuliSTycZny

wyższy wymiar oPieki medycznej

Lek. małgorzata gruchoła

dzieci oD uroDZenia: wcześniaki, noworodki z problemami ssania,
zespoły genetyczne, dzieci starsze.
Dorośli – jąkanie i stany po udarach mózgu.

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).

PODOLOG

problemy zdrowotne stóp, leczenie, odciski,
modzele, wrastające paznokcie.

Już oD maJa!
poradnia leczenie bólu w chorobach nowotworowych,
neurologicznych – ból, odleżyny, rany
i inne problemy zdrowotne związane z chorobami schyłkowymi

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

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

Jesteśmy do państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.

KARDIOLOG DZIECIĘCY

konsultacje, eKg, echo serca u dzieci.

promocJa

tel. 799 11 99 55

LOGOPEDA

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.

KarDiolog DZiecięcy
peDiaTra
dr n. med. Ewa Wiatrowska
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

tel. 22 710 37 30
OTWOCK, ul. Kołłątaja 4
budynek Forum, I piętro
ZABIEGI:
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA

Wykonujemy: eChO/uSG/ serca,
eKG, konsultacje

gabineT leKarSKi
otwock, ul. filipowicza 1b
umawianie wizyt po godz. 12
tel. 601 719 203, 502 660 502

badania ProfiLaktyczne
w kierunku patologicznych zmian
w jamie ustnej oraz wczesnego wykrywania
raka jamy ustnej

zaPraszamy w marcu
ZAPISY: tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
ul. Andriollego 59, Otwock
www.hadent.pl

STomaTologia

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!
®

ul. andriollego 59, otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
Pantomogram, imPLanty,
PeriodontoLogia

LogoPeda

różne
nauka

 Prace dyplomowe, książki, artykuły naukowe, prasowe, teksty reklamowe
– redakcja, korekta, tłumaczenia na angielski.
Tel. 693 280 472
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uwaga!
Ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do cZwarTKu, 15 mArCA,

do godz. 15
zawiadomienie burmistrza miasta józefowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.u.2017.1073) oraz art. 39
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. 2017.1405), w związku z uchwałą rady miasta Józefowa
nr 62/VI/2011 z 27 maja 2011 r. oraz 149/VII/2016 z 27 stycznia 2016 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie ulic dobrej i matejki wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie nastąpi od 19 marca do 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie urzędu miasta Józefowa – ul. Wyszyńskiego 1, budynek b, w czasie pracy urzędu (tzn. w poniedziałki w godzinach 9-17 oraz od wtorku
do piątku w godzinach 8-16), a także w biuletynie informacji publicznej urzędu miasta – jozefow.bip.eur.pl.
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie rady
miasta Józefowa, budynek b przy ul. Wyszyńskiego 1 o godzinie 17.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych
dokumentach, może wnieść uwagi. Odnośnie do projektu planu miejscowego uwagi należy składać na piśmie w biurze Obsługi Klienta
urzędu miasta Józefowa w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 9-17
oraz od wtorku do piątku 8-16), korespondencyjnie na adres ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub drogą elektroniczną. Odnośnie do procedury środowiskowej wnioski można również składać w formie ustnej
do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2018 r.
uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, wskazanie dokumentu, którego dotyczy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, w treści
z dopiskiem „uwagi do projektu planu miejscowego” i/lub „prognozy
oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu planu miejscowego”. uwagi będą rozpatrywane przez burmistrza miasta Józefowa.

ogłoszenia 39

ogłoSZenie o licyTacJi nieruchomości
Komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w Otwocku Anna bachańska, zastępca komornik piotr Szewc, podaje do publicznej
wiadomości, że: 4.04.2018 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2,
w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej wolno stojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 48 m2 (działka nr ew. 1187/1) należącej do dłużników: dariusz
baran i Izabela Kłos-baran, położonej: 05-430 celestynów,
ul. otwocka 6, pogorzel warszawska, dla której IV Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr Kw wa1o/00052935/8. budynek mieszkalny składa się
z przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki z WC. Strych stanowi jedno
pomieszczenie z konstrukcją więźby dachowej. budynek posiada instalacje wodną, elektryczną i kanalizacyjną. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Ciepła woda z bojlera elektrycznego.
Suma oszacowania to 248 200,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 150,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 820,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. rękojmię należy uiścić
w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika: powszechna Kasa oszczędności bank polski Sa oddział 12 w warszawie 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
rękojmia może być 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 Sądzie rejonowym
w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru
gruntów wraz z mapką 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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ObWIeSZCZenIe
WóJtA GmIny WIĄZOWnA

ObWIeSZCZenIe
WóJtA GmIny WIĄZOWnA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „polna bis – obszar planistyczny ,,a”

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. „lipowo armii Krajowej – wierzbowa”

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. z 2017 r.
poz. 1073) oraz w związku z uchwałą nr 255/XXIX/08 rady Gminy
Wiązowna z 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. „polna bis” zmienioną uchwałą nr 161.XlVIII.2017 rady Gminy
Wiązowna z 26 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „polna bis – obszar planistyczny ,,A”. Granice opracowania planu miejscowego zostały określone w ww. uchwałach
rady Gminy Wiązowna.
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony
od 21 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. w pokoju nr 5 urzędu
Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu oraz zostanie zamieszczony w biuletynie Informacji publicznej gminy Wiązowna
(bip.wiazowna.pl).
Dyskusja publiczna odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w sali
konferencyjnej urzędu Gminy Wiązowna o godz.17:00.
równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2
i ust. 3 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 (t.j. dz. u.
z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości
udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. uwagi należy
składać na piśmie do Wójta gminy Wiązowna osobiście w urzędzie
Gminy Wiązowna, pocztą na adres: ul. lubelska 59, 05-462
Wiązowna, ustnie do protokołu w pok. nr 5 urzędu Gminy
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 złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
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.
Wójt gminy Wiązowna
Janusz Budny

na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. z 2017 r.
poz. 1073) oraz w związku z realizacją uchwały nr 67.XXXIX.2017 rady
Gminy Wiązowna z 24 kwietnia 2017 r. i uchwały nr 160.XlVIII.2017
rady Gminy Wiązowna z 26 września 2017 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”. Granice opracowania planu miejscowego zostały określone
w ww. uchwałach rady Gminy Wiązowna.
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony
od 19 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. w pokoju nr 5 urzędu
Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu oraz zostanie zamieszczony w biuletynie Informacji publicznej gminy Wiązowna
(bip.wiazowna.pl).
Dyskusja publiczna odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek)
w sali konferencyjnej urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17:00.
równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2
i ust. 3 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 (t.j. dz. u.
z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2018 r. uwagi
należy składać na piśmie do Wójta gminy Wiązowna, osobiście
w urzędzie Gminy Wiązowna, pocztą na adres: ul. lubelska 59, 05-462
Wiązowna, ustnie do protokołu w pok. nr 5 urzędu Gminy
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 złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
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.
Wójt gminy Wiązowna
Janusz Budny

