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Producent kosmetyków „AVA Laboratorium Kosmetyczne”

ZATRUDNI

ŁadowaCz

PraCowNiKÓw ProdUKCYJNYCH

Miejsce pracy Otwock.
opis:
 załadunek i wyładunek odpadów,
 zbieranie worków z odpadami,
 dokumentowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą
segregacją odpadów,
 przekazywanie zebranych odpadów do instalacji wskazanych przez
pracodawcę,
 zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta zgodnie
ze standardami firmy.
wymagania:
 tężyzna fizyczna i pełna sprawność ruchowa,
 uczciwość i sumienność,
 wysoka kultura osobista,
 znajomość topografii Otwocka i okolic będzie dodatkowym atutem.
oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowy system premiowy,
 profesjonalne narzędzia pracy.

Oferujemy umowę o pracę.
*poszukujemy również studentów do prac zleconych*

CV proszę wysyłać na mail:
d.kowalska@ava-laboratorium.pl

KierowCa/ŁadowaCz
opis:
 obsługa pojazdów typu śmieciarka – odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Otwocka i okolic zgodnie
z zaplanowanymi trasami przejazdów,
 codzienna obsługa pojazdu,
 dbałość o efektywność realizowania zaplanowanych tras
i harmonogramów wywozu odpadów komunalnych,
 wykonywanie prac porządkowych związanych z opróżnianiem
pojemników,
 zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta zgodnie
ze standardami firmy.
wymagania:
 prawo jazdy kat. C,
 prawo jazdy kat. E – dodatkowy atut,
 podstawowa znajomość mechaniki i obsługi technicznej pojazdu,
 doświadczenie w pracy na pojazdach specjalistycznych
– śmieciarka – dodatkowy atut,
 znajomość topografii Otwocka i okolic będzie dodatkowym atutem,
 zdolność do pracy na powyższym stanowisku – orzeczenie lekarskie
i psychologiczne,
 świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 zaświadczenie o niekaralności,
 uczciwość i sumienność,
 wysoka kultura osobista.
oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 atrakcyjne wynagrodzenie plus dodatkowy system premiowy,
 profesjonalne narzędzia pracy.

CV proszę przesyłać na adres: adamiec@toensmeier.pl
Tel. 693 000 774

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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PraCa
zatrudnię

 1/2 etatu, Józefów – magazyn., wykszt.
średnie, MS Office, Symfonia – plus.
Jazda samochodem, tel. 512 484 348

 Absolwenta liceum ekonomicznego
z 2018 r. do biura rachunkowego w Józefowie k. Otwocka, oferty: info@accounting.pl
 Firma „Krokiet” przyjmie do produkcji
pierogów, tel. 512 318 958

 Kapela Seniores Ramoles Granda Banda
poszukuje wokalistki lubiącej klimaty folkloru starej Warszawy, tel. 602531495

 Kierowca kat. C, 1 lub 1/2 etatu – na samochód ciężarowy (asenizacyjny) – praca okolice Falenicy, Otwocka, tel. 609 519 753
 Kierowcę kat. C, tel. 601 373 277

Krawcowe, szwaczki, prasowaczki, praca
w Otwocku, tel. 509-808-995
 Panią do sklepu przemysłowego z upominkami w Otwocku z praktyką, tel. 602 104 355
 Panów do firmy sprzątającej zatrudnię.
Kontakt 784 019 354

 Pomocnika brukarza/pracownika fizycznego, tel. 500 509 156

 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

 Praca w Wiązownie dla mężczyzn przy
produkcji regranulatów. Praca zmianowa.
Doświadczenie nie jest wymagane.
Umowa o pracę, tel. 501 318 323
 Pracownika do kuchni, wymagane
doświadczenie, Otwock, tel. 501 852 563

 Restauracja Niespodzianka w Międzylesiu
przyjmie kobietę do pracy w kuchni,
tel. 602 617 488

absolweNTÓw
TeCHNiKUm
eKoNomiCzNego
DO

CV na e-mail: img@img.waw.pl

Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników z lekkim
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do zakładu produkcyjnego
w Całowaniu. Prosimy o przesyłanie CV
na adres: praca@novopak.com.pl
Salon fryzjerski „U Rafała” zatrudni fryzjera
męskiego, tel. 22 779 35 00
 Zatrudnię doświadczonego mechanika
samochodowego. Praca w Woli Duckiej
k. Otwocka, tel. 795 583 442

 Zatrudnię kobietę do sprzątania firmy,
elastyczne godziny pracy, tel. 511 017 165

 Zatrudnię mężczyzn do pracy w ochronie,
w grupach interwencyjnych, 22 788 46 10,
603 236 000
 Zatrudnię panie do szycia, Otwock,
tel. 504 730 613

Zatrudnimy kobietę lub mężczyznę.
Podstawa: znajomości obsługi komputera.
Praca zmianowa, tel. 512 058 609
lub 508 186 110

szukam

 Doświadczona i odpowiedzialna zaopiekuje się dzieckiem, tel. 504 119 775
 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny), prace
biurowe, tel. 698 085 542

NierUCHomośCi
sprzedam dom

 Dom murowany, piętrowy, garaż,
działka 1000 m2. Trakt Lubelski,
tel. 694 297 575
 OTWOCK – centrum/Świdry Wielkie,
dom do remontu, z 2000 r., o pow.
64 m2, działka 1070 m2. Blisko szkoły, przedszkola, komunikacji miejskiej. Zieleń i domy
jednorodzinne. Wszystkie media. 298 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Murowany
dom (90 m2) i budynki gospodarcze. Szkoła,
autobus, PKP. Las, rzeka, nowe zabudowania
w sąsiedztwie. Działka 2700 m2 – 189 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 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
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. WIĄZOWNA – Duchnów – domek
letniskowy na zadbanej, pięknie położonej
działce budowlanej (wydane warunki zabudowy na całoroczny dom jednorodzinny).
Wśród sosnowych lasów, w sąsiedztwie nowych domów, 10 minut spacerem od przystanku ZTM. 2 sypialnie, salon, kuchnia
i WC. Cena – 135 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Gm. WIĄZOWNA – Emów – urokliwy,
drewniany dom na pięknie zagospodarowanej
działce, w otulinie sosnowego lasu.
Do zamieszkania. Cena – 455 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

Otwock/Świder – ½ bliźniaka, 5 pokoi,
pow. 130 m2/220 m2, garaż, OKAZJA.
Cena: 450 000 PLN, oferta: 1476/ODS,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
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
 Wiązowna, 180 m2, cena 750 000 PLN.
Zabudowa bliźniacza. Salon z kominkiem.
Piękny, zadbany ogród, za domem las.
Spokojna okolica. Gotowy do wprowadzenia.
Katarzyna Król, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl
 Wawer, 150 m2, cena 1 470 000 PLN. Pow.
działki 600 m2. Nowoczesny dom, najwyższy
standard wykończenia. Ideał. Gotowy
do wprowadzenia. Katarzyna Król,
tel. 660 280 920, www.elandom.pl

Otwock, Witkacego, dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 160 m2, działka 320 m2,
stan deweloperski, wybudowany w najnowszej
technologii z najwyższej jakości materiałów.
Cena: 599 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 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
 Otwock, Centrum, dwa budynki mieszkalne, jednorodzinne, pierwszy o powierzchni 260 m², drugi budynek o pow.
ok. 69 m², powierzchnia działki 600 m²,
prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz,
ogrzewanie własne węglowe/gazowe,
cena: 740 000 zł, tel.: 513 401 901
 Nadbrzeż, gm. Karczew, dom
rekreacyjny o pow. ok. 45 m², działka 548 m²,
blisko rzeka Wisła, garaż, cena: 69 000 zł,
tel.: 513 401 901

sprzedam działkę

 Budowlaną z warunkami zabudowy,
1700 m2, 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
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944

 Wiązowna, 300 m2, cena 670 000 PLN.
Pow. działki 1300 m2. Kuchnia z wyspą,
otwarta na salon. Zadbany ogród. Katarzyna
Król, tel. 660 280 920, www.elandom.pl

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

sKUP aUT

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

wizytówki

możliwość KASACJI
Tel. 501 078 404

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10
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 Otwock, ul. Kilińskiego, 2306 m , WZ
na dom jednorodzinny, prąd i wodociąg,
starodrzew, spokojna okolica,
cena: 449 000 zł, tel.: 513 401 901
2

 Józefów, ul. Werbeny, 1538 m2, plan
zagospodarowania przestrzennego,
prostokąt, na granicy z Warszawą, prąd,
starodrzew, spokojna okolica,
cena: 399 000 zł, tel.: 513 401 901
 Otwock-Soplicowo, 1396 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny, starodrzew, cena: 250 000 zł, tel.: 513 401 901
 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,
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
prostokąt, cena: 399 000 zł netto,
tel.: 513 401 901

 Glinianka, 2300 m², WZ na dwa domy
jednorodzinne, wymiary 36 m x 54 m,
w pobliżu rzeka Świder, cena: 165 000 zł,
tel. tel. 513 401 901

 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: 149 000 zł, tel.: 513 401 901

 OTWOCK – 666 m2 – 135 tys. zł lub
736 m2 – 145 tys. zł. Wszędzie blisko i dużo
zieleni, wszystkie media, dobre wymiary.
Bardzo ładne działki budowlane. Mamy
w ofercie również większe działki
w Otwocku w bardzo dobrych cenach.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 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, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Gmina WIĄZOWNA – do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 do 100 tys. zł.
Atrakcyjne lokalizacje, okazyjne ceny.
Słoneczne, ładne działki blisko Warszawy.
Zapraszamy do obejrzenia.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 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,
www.stelmaszak.pl
 JÓZEFÓW – działki pod inwestycję, na
poleżenie. Sąsiedztwo Emowa – 8500 m2
– 135 tys. zł lub rejon ul. Nadwiślańskiej
– 5100 m2 – 59 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Okolice Rudzienka/Teresina (gm. Kołbiel).
Malownicza wieś tylko 45 km od centrum
W-wy. 3800 m2 – 98 tys. zł. Piękna działka
budowlana. Prąd, woda, gaz na działce. Obok
przystanek ZTM – autobusy do Warszawy,
Mińska Maz., Kołbieli. Szkoły, przedszkole,
dużo zieleni. Okazyjna cena!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 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

sprzedam mieszkanie

 Karczew, ul. Maczka, 48 m², 3 piętro, 2 pokoje, balkon, piwnica, widna kuchnia, do odświeżenia, cena: 179 000 zł, tel.: 513 401-901

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

Otwock – mieszkanie, 44 m2, 2 pokoje,
PARTER, centrum, os. zamknięte, garaż.
Cena: 299 000 PLN, oferta: 2453/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Otwock – mieszkanie 30 m2, 1 pok.,
piętro: 1/4, piwnica, blisko PKP.
Cena: 185 000 PLN, oferta: 2458/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 47 m2, 3 pok.,
piętro: 2/3, centrum, do remontu.
Cena: 230 000 PLN, oferta: 2427/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 48 m2, 3 pok.,
piętro: 4/4, os. Stadion, do remontu.
Cena: 215 000 PLN, oferta: 2456/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 48 m2, 3 pok.,
piętro: 3/4, os. Stadion, niski czynsz.
Cena: 226 000 PLN, oferta: 2414/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
 Otwock, 72 m2, cena 360 000 PLN,
4 pokoje. Przestronne, bardzo dobrze
doświetlone. Doskonała lokalizacja,
10 min od stacji PKP. Anna Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl

do wynajęcia

 Plac utwardzony w Otwocku,
tel. 600 601 696

 Otwock, Centrum, ul. Sosnowa, 68 m²,
lokal w nowej inwestycji, parter z witryną,
idealne pod bank, aptekę, biuro, czynsz najmu
4500 zł/mies. +opłaty licznikowe,
tel. 507 847 874,
 Otwock, Centrum, lokal biurowy, nowy
apartamentowiec, 36 m2, 2 pok., możliwość
własnej aranżacji, prestiżowy budynek,
1800 zł/mies., tel. 513-401-901,
 Józefów, 75 m2, cena 2 600 PLN. Handlowo-usługowy. Centrum miasta. Idealne miejsce
na piekarnię, sklep spożywczy. Lokal wyposażony w lady, regały, lady chłodnicze do
ciast i lodów, zamrażarkę. Marta Walczyk,
tel. 500 620 660, www.elandom.pl

Kupię

 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, dom typu „baba jaga”
do remontu, gotówka. Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 Otwock, kawalerka, bez nakładów
finansowych. Marta Walczyk, tel. 500 620 660,
www.elandom.pl

 Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 533 553 816
Pomieszczenia gospodarcze: 40-60 m2,
na biuro, pracownię. Centrum Otwocka,
tel. 607 033 019
 Wynajmę pokój, tel. 883 042 973

 Pomieszczenia biurowe w Otwocku,
tel. 600 601 696

 Józefów, 1255 m2, cena 495 000 PLN.
Budowlana, kształt prostokąta. Droga
dojazdowa asfaltowa, wszystkie media
w drodze. Opracowany PZP. Anna Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl

 Józefów, 80 m2, cena 2 500 PLN do małej
negocjacji. 3 pokoje, częściowo umeblowane.
Woda miejska, własne szambo, ogrzewanie
elektryczne. Miejsce parkingowe. Anna
Lenicka, tel. 666 223 604, www.elandom.pl

Otwock – działka budowlana, 597 m2.
Wszystkie media, ścisłe CENTRUM.
Cena: 249 000 PLN, oferta: 1758/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Otwock – mieszkanie 38 m2, 2 pok.,
piętro: 1/3, balkon, ul. Pułaskiego.
Cena: 1 400 PLN, oferta: 1614/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Jabłonna – działka budowlana, 857 m2,
34 x 25 m, wszystkie media, WZ
Cena: 140 000 PLN, oferta: 1726/OGS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
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Otwock, ul. Andriollego, 29 m², trzecie piętro,
po remoncie, do wprowadzenia, niski czynsz,
cena: 165 000 zł, tel.: 513 401 901
 Otwock, ul. Pułaskiego, 39 m², 4 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica, do
remontu, cena: 169 000 zł, tel.: 507 847 874

Otwock – mieszkanie 52 m2, 2 pok.,
piętro 2, balkon, os. zamknięte, meble.
Cena: 1 400 PLN, oferta: 1618/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

UsŁUgi
budowlane

 Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
Elewacje – docieplenia budynków
– doświadczone ekipy, tel. 602 482 572
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 Malowanie dachów, tel. 601 203 559

 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

gabiNeT
oKUlisTYCzNY

dla domu

mOskitiery
rOLety
VerticaLe
DOmOFOny
Tomasz Kałowski

tel. 601 94 36 74

pOraDnia Lekarza rODzinnegO
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 Bezpłatne porady lekarza medycyny rodzinnej.
 Bezpłatna opieka pielęgniarska i położnicza.
 Łatwydostępdobezpłatnychbadańlaboratoryjnychiobrazowych.
 Świadczenia finansowane w ramach umowy z NFZ.

PoradNia leKarzY sPeCJalisTÓw
KONSULTACJE PłATNE

badaNie eCHo serCa dzieCKa

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
nad pacjentami
leżącymi w domu

 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

 leKarz rodziNNY – lek. med. Kamila Kos-Jóźwicka
 Kardiolog – lek. med. Irmina Fidala
 Kardiolog, PediaTra – dr n. med. Jacek Skiendzielewski
 gasTrolog – lek. med. Krzysztof Skoczylas
 PsYCHiaTra – lek. med. Urszula Sulimierska
 PsYCHoTeraPeUTa DZIECI I DOROśLI – Kamila Pakuła
 reUmaTolog, iNTerNisTa – lek. med. Monika Lubas
 NeUrolog – dr n. med. Maria Maliszewska
 NeUrolog – lek. med. Norbert Kolmaga
 badaNia oKresowe sPorTowCÓw– lek. med. Jacek Mikołajuk
 CHirUrg – lek. med. Ludwik Antczak
 NeFrolog – lek. med. Agata Majewska-Skoczylas
 orToPeda – lek. med. Grzegorz Nowak
 reHabiliTaCJa medYCzNa – lek. med. Beata Borowska-Baranek
 FizJoTeraPeUTa – Ewa Urban
 giNeKolog, seKsUolog – lek. med. Robert Kulhawik
 giNeKolog, PaTomorFolog – lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 Urolog – lek. med. Radosław Szostek
 radiolog, Usg – lek. med. Iwona Jarosz-Cedro,
 radiolog, Usg – lek. med. Anna Braniecka
 diabeTolog DZIECI I DOROśLI – dr n. med. Monika Lech
 logoPeda – Agnieszka Parzniewska-Doniec
 dieTeTYK – Katarzyna Stachurska
 PsYCHolog, DZIECI I DOROśLI – Kamila Pakuła

badaNia laboraTorYJNe PŁaTNe
PromoCJa maJ – 10%
deklaracje od dorosłych i dzieci przyjmujemy
od 8:00 do 18:00.

reJesTraCJa
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03
otwock, ul. Powstańców warszawy 3
(parking od ul. Smolnej)

tel. 799 11 99 55

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).
ZAPISY:
Tw-med
05-400 oTwoCK,
Ul. aNdriollego 34/3
Tel. 22 779 26 03
od godz. 13.00
od poniedziałku do piątku
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wyższy wymiar Opieki meDycznej

LOGOPEDA
dzieci od UrodzeNia: wcześniaki, noworodki z problemami ssania,
zespoły genetyczne, dzieci starsze.
dorośli – jąkanie i stany po udarach mózgu.

KARDIOLOG DZIECIĘCY
konsultacje, eKg, eCHo serca u dzieci.

orToPeda
URAZY SPORTOwCów
BóLE KRęGOSłUPA, KOńCZYN
TERAPIA OSOCZEM BOGATOPłYTKOwYM
INIEKCJE KwASEM hIALURONOwYM

MEDYCYNA PRACY
PRACOwNIA BADAń KIEROwCów
- PSYChOTEChNIKA
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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OGłOSZENIE
GABINET ZNY
OLOGIC
STOMAT

SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

tel. 22 710 37 30

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

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
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!
®

ESPERAL
Zapisy: tel. 22 779 28 21
Józefów 05-420,
ul. wyszyńskiego 103

rÓżNe
Kupię

 Tregle (dwuteownik) 12-14, drut
zbrojeniowy 12-14, tel. 603 795 132

sprzedam

 Quada młodzieżowego 110-kę, stan bardzo
ładny oraz zagęszczarkę do gruntu,
tel. 737 829 157 po 16

Uwaga!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do CzwarTKU,
24 MAJA,

do godz. 15

syndyk masy upadłości macieja rutkowskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu są:
a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
9/15 o powierzchni 2.020 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr wA1O/00064597/3;
b) udział wynoszący 1/5 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/12 o powierzchni 978 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr wA1O/00052326/6.
za łączną cenę nie niższą niż 155.000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 warszawa,
tel. 22 12 11 148, oraz w aktach sprawy XGUp470/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy w warszawie, X
wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 warszawa.

OGłOSZENIE
syndyk masy upadłości moniki rutkowskiej
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu jest prawo własności do nieruchomości zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej
nr 307/4 o powierzchni 1.713 m2 oraz budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego, parterowego, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 180,2 m2, wraz
z budynkiem garażowym, parterowym o powierzchni użytkowej ok. 33,00 m2, położonym w Majdanie przy ul. Pięknej 9c, obręb
0015, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku, IV wydział Ksiąg
wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr wA1O/00055790/0
za łączną cenę nie niższą niż 599.000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 warszawa,
tel. 22 12 11 148, oraz w aktach sprawy X GUp 741/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy w warszawie, X wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100a, 00-454 warszawa.
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OGłOSZENIE O LICYTACJI NIERUChOMOśCI
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna Bachańska zastępca Magdalena Grzędzielska ogłasza, że 19.06.2018 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja niezabudowanych
nieruchomości gruntowych (tereny rolne i leśne) położonych we wsi wiązowna Kościelna, należących do dłużnika Danuta Piontek, dla których
IV wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgi wieczyste o nr:
1) Kw wa1o/00040676/7 dz. ew. o nr 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5 o łącznej pow. 13404 m2. Infrastruktura techniczna – brak, w zasięgu
energia elektryczna, wodociąg. Bezpośredni dostęp do ul. Modrzewiowej (droga ogólnodostępna we władaniu Gminy) oraz dostęp poprzez drogę
wewnętrzną i ustanowioną służebność do drogi publicznej – ul. Kąckiej. w dziale III Kw – ograniczone prawa rzeczowe: nieodpłatna, ustanowiona
na dz. 145/5 służebność gruntowa polegająca na obciążeniu tej działki prawem przejazdu i przechodu wraz z możliwością poprowadzenia infrastruktury technicznej do dz. 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5. Służebność nie wpływa na zmianę wartości nieruchomości.
Suma oszacowania to 1 184 086,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 789 390,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, t.j. 118 408,60 zł.
2) Kw wa1o/00053854/3 dz. ew. o nr 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5 o łącznej pow. 13586 m2. Infrastruktura techniczna – brak, w zasięgu
energia elektryczna, wodociąg. Bezpośredni dostęp do ul. Modrzewiowej (droga ogólnodostępna we władaniu Gminy) oraz dostęp poprzez drogę
wewnętrzną i ustanowioną służebność do drogi publicznej – ul. Kąckiej.
Suma oszacowania to 1 128 502,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 752 334,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 112 850,20 zł.
3) Kw wa1o/00019665/1 dz. ew. od nr 141/1 do 141/12 o łącznej pow. 39923 m2. Infrastruktura techniczna – brak, w zasięgu energia elektryczna,
wodociąg. Bezpośredni dostęp do ul. Modrzewiowej (droga ogólnodostępna we władaniu Gminy) oraz dostęp poprzez drogę wewnętrzną i ustanowioną służebność do drogi publicznej – ul. Kąckiej. w dziale III Kw ograniczone prawa rzeczowe: nieodpłatna ustanowiona na czas nieoznaczony
służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów przez nieruchomość obciążoną, przy czym wykonywanie służebności będzie ograniczone do działek gruntu nr ew. 141/2, 141/3, 141/4, 141/6 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości uregulowanej w Kw wA1O/00010082/7. (Nieruchomość władnąca obejmuje działki nr 78, 96 i od 139/1 do 139/13). wartość rynkowa
nieruchomości bez obciążeń wynosi 1 845 753 zł, natomiast z uwzględnieniem obciążeń – 1 816 153 zł.
Suma oszacowania to 1 816 153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 210 768,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 181 615,30 zł.
4) Kw wa1o/00041211/7 dz. ew. o nr 26 o pow. 8800 m2. Infrastruktura techniczna: w ulicy energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Duchnowskiej. Działka niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona, bez doprowadzonych przyłączy infrastruktury technicznej. Przez teren działki, w części południowej, przebiega wodociąg, w południowo-zachodnim narożniku przebiega gazociąg
wysokiego ciśnienia ze strefą kontrolowaną po 40 m od osi przewodu i ze strefą ograniczonej zabudowy po 17,5 m od osi. Powierzchnia strefy ograniczonej zabudowy wynosi ok. 1120 m2.
Suma oszacowania to 1 022 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 681 589,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 102 238,40 zł.
5) Kw wa1o/00040721/8 dz. ew. o nr 28 i 29 o łącznej pow.16900 m2. Infrastruktura techniczna – w ulicy energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Duchnowskiej. Działki nr 28 i 29 przylegają do siebie, mogąc tworzyć całość gospodarczą. w dziale III Kw ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. o/warszawa. wartość rynkowa nieruchomości
bez obciążeń wynosi 1 976 663,00 zł, natomiast z uwzględnieniem obciążeń: 1 976 322 zł.
Suma oszacowania to 1 976 322,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 317 548,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 197 632,20 zł.
rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na
konto komornika: PKo bP Xii o/warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
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 k.p.c. 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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pOszukuję
DO wynajęcia
domu na terenie
powiatu otwockiego.
Tel. 510 644 013

sPrzedam VolVo V40
1999 rok, 1.8 benzyna. Patrzycie
na samochód blisko 18-letni,
który ma oczywiście swoje
minusy, chodzi jednak o to, żeby
te minusy nie przysłoniły wam
plusów! A tych jest wiele,
m.in.: klimatyzacja,
tempomat i pakiet dziecięcy
ze zintegrowanymi, rozkładanymi
fotelikami na tylnej kanapie.

Tel. 608 49 88 33

wÓJT gmiNY CelesTYNÓw
informuje, że w siedzibie Urzędu
Gminy w Celestynowie
przy ul. Reguckiej 3 zostały
podane do publicznej wiadomości
na 21 dni wykaz nr 3/2018
i wykaz nr 4/2018 dotyczące
nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowościach
Celestynów, Stara wieś, Pogorzel,
Ostrów, Podbiel i Tabor, stanowiących własność lub będących
we władaniu Gminy Celestynów,
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas określony.

OGłOSZENIE

OGłOSZENIE

syndyk masy upadłości moniki rutkowskiej
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości.

syndyk masy upadłości macieja rutkowskiego ogłasza przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący ½ części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
20/7 o powierzchni 1.707 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr wA1O/00065639/7, za łączną cenę nie
niższą niż 39.000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 warszawa, tel.
22 12 11 148, oraz w aktach sprawy X GUp 741/16 w czytelni
Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy w warszawie, X wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul.
Czerniakowska 100a, 00-454 warszawa.

a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
468/2, 468/3, 468/4, 468/5, 468/6, 468/8, 468/9, 468/10, 468/11,
468/12, 468/15 o łącznej powierzchni 0,7348 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr wA1O/00067320/2;
b) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
498/4, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8 o łącznej powierzchni 0,4309 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr wA1O/00067321/9;
c) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
467/11, 467/12, 467/13, 467/14, 467/15, 467/16, 467/19 o łącznej
powierzchni 0,3864 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku,
IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr wA1O/00067837/9;
d) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
495/10, 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/18 o łącznej
powierzchni 0,3594 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku,
IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr wA1O/00067132/7;
e) udział wynoszący 6/7 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerami ewidencyjnymi 467/10, 468/7, 495/9
o powierzchni 0,4034 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku,
IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr wA1O/00068682/4.
za łączną cenę nie niższą niż 772.000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 warszawa,
tel. 22 12 11 148, oraz w aktach sprawy X GUp 470/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy w warszawie,
X wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 warszawa.

Przedmiotem przetargu są:

OGłOSZENIE
syndyk masy upadłości macieja rutkowskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu są:
a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
9/14 o powierzchni 2.020 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Otwocku, IV wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr wA1O/00064597/3,
za łączną cenę nie niższą niż 140.000,00 zł brutto.
Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy
nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Kancelarii Postępowań Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przasnyska 7/143, 01-756
warszawa, tel. 22 12 11 148 oraz w aktach sprawy X GUp
470/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. warszawy
w warszawie, X wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a,
00-454 warszawa.

