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Firma Ekopak-Plus Sp. z o.o.

zatrudni
druKarza offsetoWego

 Obsługa maszyn offsetowych zgodnie ze standardami technologicznymi oraz jakościowymi.
 Zapewnienie jakości produkowanych wyrobów.
 Prowadzenie prac z zakresu utrzymania maszyn oraz usuwanie drobnych awarii.
 Przestrzeganie obowiązujących w firmie instrukcji, procedur oraz standardów.

CV na adres: kadry@ekopak-plus.pl lub Jatne 84c, tel. 22 610 48 32
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mercedes-benz w aninie,
salon samochodowy autotrade,
Zatrudni

Pracownika logistyki.
Praca polega między innymi na:
ścisłej współpracy z salonem
w celu ustawiania samochodów na placu,
przygotowywaniu pojazdów do wydania
klientowi, wymagane prawo jazdy kat. B
i umiejętność pracy w stresie.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

praca
zatrudnię
Firma Ekopak-Plus Sp. z o.o. zatrudni
na umowę o pracę magazyniera
i wózkowego-magazyniera.
CV na: kadry@ekopak-plus.pl lub w biurze:
Jatne 84c, tel. 22 610 48 32.
 Kierowcę kat. C, kraj, tel. 601 373 277
Mercedes-Benz w Aninie, salon samochodowy
Autotrade, zatrudni asystenta doradcy
do spraw blacharsko-lakierniczych.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

Mercedes-Benz w Aninie, salon
samochodowy Autotrade, zatrudni
pracownika na myjnię samochodową.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl
 Panią do sprzątania biura, dwa razy
w tygodniu. Mile widziana emerytka
lub rencistka. Praca w Józefowie.
Tel. 605 295 303
 Pomocnika hydraulika, tel. 505 128 513

 Zatrudnię elektromontera ze znajomością
systemów alarmowych telewizji
przemysłowej. Praca na terenie
Otwocka, tel. 601 306 533

Producent opakowań foliowych
poszukuje osoby na stanowisko:

W związku z dynamicznym rozwojem firma
produkcyjna z Karczewa

Pracownik biurowy

poszuKuje pracoWniKóW!

MiEJSCE PraCy: KarCZEw
wymagania:
 biegła znajomość języka angielskiego;
 znajomość pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
 doświadczenie w obsłudze klienta i/lub sprzedaży;
 wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 dobra organizacja pracy;
 prawo jazdy kat. B;
 mile widziane doświadczenie w branży opakowaniowej.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 stałe wynagrodzenie;
 możliwość rozwoju w branży opakowaniowej;
 czas pracy: 8.00-16.00.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej kandydatury na adres:
biuro@artek-opakowania.pl

WYMAGANIA:
 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 mile widziana wiedza z pneumatyki, mechaniki, automatyki,
umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 umiejętność pracy w zespole,
 znajomość obsługi komputera – MS Office,
 uprawnienia SEP 1kV.
OBOWIĄZKI:
 diagnozowanie i naprawy układów mechanicznych,
pneumatycznych i elektrycznych,
 wykonywanie konserwacji maszyn,
 raportowanie w systemie działań podejmowanych na maszynach.
OFERUJEMY:
 atrakcyjne wynagrodzenie 25 zł/h,
 prywatną opiekę medyczną,
 styczność z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,
 umowę o pracę.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny 22 780 05 01
lub mailowy e.rosa@mpack.com.pl
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szukam

stanweX i
baza transportowa

zatrudni
elektromecHanika
wymagania:
 wykształcenie zawodowe/średnie
oprofiluelektrycznym/elektromechanicznym;
doświadczenienapodobnymstanowisku;
 dyspozycyjność.
oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie.
więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

stanweX i
baza transportowa

zatrudni
mecHanika
wymagania:
 wykształcenie kierunkowe;
 doświadczenie na stanowisku
mechanika samochodowego;
 samodzielność, dokładność
wykonywania powierzonych zadań.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 pracę w doświadczonym zespole;
 niezbędne narzędzia do pracy.
więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

stanweX i

baza transportowa

zatrudni
wulkanizatora

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

 Podejmę opiekę nad dzieckiem lub osobą
wymagającą opieki, tel. 721 438 273

 Dom piętrowy z poddaszem, w stanie
deweloperskim, w zabudowie szeregowej
(4 segmenty) w willowej części Józefowa,
pow. domu 144 m2. Cena 680 000 zł. Dariusz
Brożko, tel. 660-280-806, www.elandom.pl

nieruchomości
sprzedam dom
Nowy dom w stanie surowym w Otwocku,
ul. Nowa 3a, 151 m2/724 m2,
cena 336 000 zł, tel. 603 187 945
 Józefów, wolno stojący z poddaszem,
270 m2, cegła, magazyn 220 m2 i domek
gospodarczy 40 m2, możliwa działalność
gospodarcza, działka 1 707 m2, po remoncie,
5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, taras,
piwnica, garaże, system alarmowy, monitoring, idealna lokalizacja, do zamieszkania,
cena: 1 500 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 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, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, okolice ul. Żeromskiego, wolno
stojący, cegła, w stanie deweloperskim, 180 m2,
działka 905 m2, parter z użytkowym poddaszem, 5 pokoi, 2 łazienki, spiżarka, ogrodzony,
taras, ogród, spokojna okolica,
cena: 540 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

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 i budynki
gospodarcze. Duża działka. Media. Szkoła,
autobus, PKP. Nieruchomość z potencjałem,
niecałe 50 km od Pałacu Kultury. 165 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – dom o pow. 64 m2/działka
– 1070 m2 – 298 tys. zł. Składa się z dwóch
pokoi, aneksu kuchennego, małego przedpokoju i łazienki z WC. Szkoła, przedszkole,
komunikacja miejska. Spokojna, zielona
okolica. Wszystkie media.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

 Dom deweloperski w zabudowie
bliźniaczej, tzw. odzwierciedlenie, w Wiązownie, pow. domu 165 m2, pow. działki 600 m2,
została już jedna połowa, cena za bliźniak
– 550 000 zł, 1% prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl
 Segment w Otwocku, Wioska Szwajcarska,
pow. budynku 227 m2, pow. działki 319 m2,
rok budowy 2005, wysoki standard, cena
800 000 zł do dużej negocjacji, tylko 1%
prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl
Otwock – dom wolnostojący, pow. 220 m2.
Działka 670 m2, garaż, piwnica, Kresy,
cena: 499 000 PLN, oferta: 1596/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

sprzedam działkę
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

 Wawer, segment, 132 m2, działka 280 m2,
4 pokoje, cicho, dużo zieleni, do wykończenia,
atrakcyjna, cena: 628 000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

Bezpośrednio! Wólka Mlądzka, 482 m2,
działka narożna przy ul. Wypoczynkowej,
media w drodze, tel. 697 145 671

 Józefów, dom o pow. 170 m2,
działka 1500 m2, doskonała lokalizacja,
cena 889 000 zł. Jolanta Szopa,
tel. 660-280-311, www.elandom.pl

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

wizytówki

sKup aut

wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon;
 samodzielność i odpowiedzialność.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.

 Na sprzedaż szeregowiec w Starej Miłosnej,
pow. użytkowa 239 m2, pow. działki 200 m2,
budynek ekologiczny, w technologii SOWA
SYSTEM. CENA 988 000 zł do negocjacji,
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl, tylko 1% prowizji,
www.nieruchomosciodadoz.pl

możliwość KASACJI
tel. 501 078 404
kredyty gotówkowe,
Pożyczki Pozabankowe,
rejestracja Pojazdów
ul. Wawerska 3b, Otwock
tel. 508 938 133

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

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

 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944

 Wola Karczewska/Wola Ducka – 35 km
od centrum stolicy. Działka budowlana
w sąsiedztwie nowych domów, blisko przedszkola. Prąd i wodociąg kilkadziesiąt metrów
od działki; cicha i spokojna okolica, rzeka
Świder. 1000 m2 – 55 tys. zł!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 12 działek w Góraszce, pow. każdej
1450 m2, z drogą dojazdową, do zabudowy na
domy bliźniaki lub wolno stojące, umowa na
wyłączność, cena 220 000 zł bez negocjacji,
są już rezerwacje, 1% prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl
 Wiązowna, pow. działki 1747 m2.
Cena 506 300 zł, działka budowlana pod
inwestycje – prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Doskonała lokalizacja, Jolanta Szopa,
tel. 660-280-311, www.elandom.pl

 JÓZEFÓW – prestiżowa lokalizacja.
Piękna działka pod W-wą. Wymarzone
miejsce dla poszukujących ciszy, zieleni
i bliskości pełnej infrastruktury miejskiej.
1058 m2 – 598 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Gm. WIĄZOWNA – do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 tys. zł. Słoneczne,
atrakcyjne działki blisko Warszawy.
Zapraszamy do obejrzenia.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 KOPKI – gm. Wiązowna. Nieopodal rzeki
Świder. 1200 m2 – 83 tys. zł! Już ogrodzona.
Prąd i woda. Wydane warunki zabudowy.
Ładna działka w otulinie sosnowego lasu.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 Gm. KARCZEW – 6000 m2 – 72 tys. zł.
OKAZJA. Biuro wystąpiło o warunki zabudowy na 2 domy. Ładna, sucha działka przy
drodze gminnej. W sąsiedztwie lasy i luźna
zabudowa jednorodzinna. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – bardzo ładne działki budowlane w cenach poniżej 150 tys. zł. Wszystkie
media, obok szkoły, przystanków komunikacji miejskiej. Wśród zieleni i w sąsiedztwie
nowych domów jednorodzinnych. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – nad malowniczym jeziorem
Rokola. Biuro wystąpiło o warunki zabudowy
na 3 domy jednorodzinne. W sąsiedztwie
mieszczą się: szkoła podstawowa, przedszkole,
biblioteka, restauracje i sklepy spożywcze.
Działka w dobrych wymiarach. Media: prąd,
woda, gaz. 2900 m2 – 294 tys. zł. Mamy
w ofercie również mniejsze działki w Otwocku.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Działka budowlana z domem do rozbiórki
przy ul. Majowej w Mlądzu, pow. działki
1550 m2, w prostokącie, wszystkie media
w działce – działający prąd, cena 387 500 zł,
tylko 1% prowizji, umowa na wyłączność,
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta
Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 Aleksandrów, ul. Zagórzańska, 1 000 m2,
budowlana, blisko lasu, dojazd asfaltowy,
media w drodze, bardzo ładna,
cena: 320 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Graniczna, 1 593 m , budowlana, piękny starodrzew, pierwsza linia
zabudowy, cena: 479 000 zł, do negocjacji,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
2

 Nadbrzeż, gm. Karczew, 3200 m2, WZ
na dom jednorodzinny, nie obejmuje jej
ustawa o ochronie gruntów rolnych, dojazd
drogą gruntową, atrakcyjna, cena: 99 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 349 000 zł netto, 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,
WWW.CITIHOME.EU
 Glinianka, 2300 m², WZ na dwa domy
jednorodzinne, wymiary 36 m x 54 m,
w pobliżu rzeka Świder, cena: 155 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
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 Otwock, 726 m2, warunki zabudowy
na dom jednorodzinny, pierwsza linia zabudowy od ulicy Narutowicza, cena: 129 000 zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Sobienie Biskupie, 1 530 m2, budowlana,
prostokąt, łąki, dojazd drogą utwardzoną,
doprowadzone media: prąd, woda i gaz,
WZ, cena: 70 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock, ul. Kraszewskiego, 52 m², drugie piętro,
dwa pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica, w pełni
wyposażone i umeblowane w dobrym standardzie,
gotowe do wprowadzenia. Cena: 317 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
parter, balkon, lokal bezczynszowy.
Cena: 250 000 PLN, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – działka budowlana, 1480 m2,
Kresy, wszystkie media, WZ na dwa domy.
Cena: 430 000 PLN, oferta: 1865/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

sprzedam mieszkanie

 72 m2 (3 pok., I piętro), Otwock, Wronia,
330 tysięcy do negocjacji, bezpośrednio,
kontakt 24 276 74 76

 Józefów, mieszkanie dwupokojowe
w stanie deweloperskim, 50 m2, cena
– 320 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl

 Józefów, mieszkanie trzypokojowe w stanie
deweloperskim, 64 m2, cena – 409 600 PLN,
Alicja Leszczyńska, tel. 880 373 373,
www.elandom.pl
 Józefów, TBS, 70 m , 3 piętro, 2 pokoje,
balkon, duża, widna kuchnia, piwnica,
słoneczne, spokojna okolica, cena: 175 000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
2

 Otwock, ul. Tysiąclecia, 90 m², drugie
piętro, cztery pokoje, stan deweloperski,
cena: 420 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Karczew, ul. Miziołka, 629 m², zabudowa
mieszkaniowa segmentowa, wszystkie
media, cena: 198 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock Wielki, 3370 m2, działka
z warunkami zabudowy. Piękna okolica,
cena: 299 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock-Jabłonna, 400 m , warunki zabudowy na dom jednorodzinny lub budynek
handlowo-usługowy, media w drodze,
cena: 69 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
2

 Józefów, ul. Wronia, TBS, 36 m2, 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoczesne, cena: 155.000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock, ul. Zygmunta, 64 m², trzecie piętro,
winda, dwie sypialnie, salon z otwartą kuchnią,
duży balkon, garaż, w pełni wyposażone
i umeblowane w dobrym standardzie, gotowe
do wprowadzenia. Cena: 469 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 60 m²,
parter, trzy pokoje, widna kuchnia, piwnica,
cena: 298 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro: 3/4, dwa poziomy, balkon.
Cena: 290 000 PLN, oferta: 2407/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 60 m2, 3 pok.,
parter, do wprowadzenia, piwnica.
Cena: 298 000 PLN, oferta: 2608/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro: 2/2, os. zamknięte, balkon.
Cena: 420 000 PLN, oferta: 2601/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – mieszkanie 91 m2, 4 pok.,
parter, os. Wioska Szwajcarska, balkon.
Cena: 470 000 PLN, oferta: 1803/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
Otwock – mieszkanie 36 m2, 2 pok.,
Piętro: 3/3, piwnica, balkon, blisko PKP.
Cena: 235 000PLN, oferta: 2192/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

sprzedam lokal

 Lokal na sprzedaż w centrum Otwocka,
pow. 63 m2, handlowo-usługowy, budynek
jest wyposażony w windę, z parkingiem,
cena 380 000 zł, tylko 1% prowizji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500-871-954, aneta.r.o@vp.pl,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock,
www.nieruchomosciodadoz.pl

do wynajęcia

 Kawalerka, 4 piętro, ul. Poniatowskiego,
tel. 602 623 427
 Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 533 553 816

 Pokój dwuosobowy w Całowaniu,
tel. 601 912 778

Wynajmę mieszkania 40 m2 i 55 m2
w Otwocku, tel. 602 614 776
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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

 leKarz rodzinny – lek. med. Kamila Kos-Jóźwicka
 Kardiolog – lek. med. Irmina Fidala
 Kardiolog, pediatra – dr n. med. Jacek Skiendzielewski
 pediatra – lek. med. Agnieszka Nowakowska
 pediatra – lek. med. diana Mierzejewska-dźwigała
 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
 Badania oKresoWe sportoWcóW– lek. med. Jacek Mikołajuk
 chirurg – lek. med. ludwik Antczak
 nefrolog – lek. med. Agata Majewska-Skoczylas
 ortopeda – lek. med. Michał dąbrowski
 rehaBilitacja medyczna – lek. med. Beata Borowska-Baranek
 fizjoterapeuta – Ewa Urban
 gineKolog, patomorfolog – lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 urolog – lek. med. Radosław Szostek
 radiolog, usg – lek. med. Ewa Zapała
 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

deklaracje od dorosłych i dzieci przyjmujemy
od 8:00 do 18:00.

rejestracja
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03
WSZYStKIM NASZYM

pacjentom i WspółpracoWniKom
żYCZYMY, ABY 2019 ROK BYł
WYJĄtKOWYM I BARdZO SPOKOJNYM CZASEM.

usługi 31

32 usługi ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 3 stycznia, do godz. 15

31 grudnia 2018 – 6 StyCZnia 2019 linia otwocka

gaBinet
oKulistyczny
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
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!
®

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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do wynajęcia cd.

 Otwock, ul. Kraszewskiego – 2 pokoje,
55 m2, 1 piętro, balkon, piwnica,
czynsz najmu 2000 zł/mies., 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie
w centrum Otwocka, nieumeblowane,
cena z opłatami 2300 zł, więcej informacji:
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 Otwock, kupię dom parterowy, gotówka,
Anna Betnarska, tel. 660-101-000,
www.elandom.pl

 Stomatolog – Michalin: usuwanie
korzeni, leczenie kanałowe, mosty, protezy,
tel. 696 009 003

 Kupię działkę budowlaną na linii
PKP Michalin – Józefów, Anna Betnarska,
tel. 660-101-000, www.elandom.pl

różne
Germanista, handlowiec, fotograf, konta
na niemieckim Ebay-u podejmie współpracę,
tel. 692 055 635 po godz. 18.00

motoryzacja
introligatorskie

do wynajęcia lokal

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

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

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

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

 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 handlowy-usługowy
w Otwocku, 76 m2, na parterze w budynku
usługowym, miejsca parkingowe, cena 3800 zł
do negocjacji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
biuro: ul, Kościelna 14, Otwock,
www.nieruchomosciodadoz.pl
Józefów – lokal użytkowy, 33 m2,
parter, witryna, dwa WC, parking.
Cena: 2100 PLN, oferta: 653/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – lokal użytkowy, 110 m2,
piętro IV, winda, dwa poziomy.
Cena: 4500 PLN, 3 balkony, garaż
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

poszukuję do wynajęcia
 Dwa pokoje, tel. 501 158 191

 Wynajmę mieszkanie albo dom,
tel. 787 402 356

Kupię

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl
m.stelmaszak@neostrada.pl
 Otwock, kupię kawalerkę, Anna
Betnarska, tel. 660-101-000, www.elandom.pl
 Otwock, kupię mieszkanie dwupokojowe
z miejscem garażowym, blisko PKP, Anna
Betnarska, tel. 660-101-000, www.elandom.pl
 Józefów, kupię mieszkanie trzypokojowe,
Alicja Leszczyńska, tel. 880 373 373,
www.elandom.pl

sprzedam

medyczne
 Kupię mieszkanie 47 m2, dwupokojowe,
w centrum Otwocka, do małego remontu.
Biuro: ul. Kościelna 14, Otwock,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500-871-954,
www.nieruchomosciodadoz.pl

pośrednictwo

 Pomogę w zakupie lub w sprzedaży nieruchomości, domu, mieszkania, działki. Pomagam w załatwianiu wszelkich dokumentów
potrzebnych do aktu. Zapraszam. Biuro:
ul. Kościelna 14, Otwock, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500-871-954, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

stomatologia

Pantomogram, imPlanty,
Periodontologia

Volkswagena Lt, sklep przeznaczony
do sprzedaży mięsa i drobiu, z ladami
chłodniczymi i kącikiem sanitarnym,
rok produkcji 1988, poj. silnika 2355 cm3,
przebieg 246600 km,
ładowność 800 kg, moc 75 KM,
diesel, OC ważne do października,
a przegląd do kwietnia 2019 roku, cena 9 800 zł.

logoPeda

tel. 666 877 991

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

ogłoszenie

usługi

Przetarg na ustanowienie odrĘbnej własności lokalu

Budowlane

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Andriollego 54
w Otwocku ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego „z odzysku”
przy ul. roweckiego 2 w Karczewie o pow. użytkowej 48,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój) znajdującego się na parterze budynku trzypiętrowego.
Cena wywoławcza 169 680,00 zł.
Przystępujący do przetargu wnosi wadium w wysokości 5090,40 zł
na rachunek spółdzielni: 96 1020 1127 0000 1902 0012 3547.
Ofertę pisemną zawierającą: imię, nazwisko, adres oferenta, cenę,
dowód wniesienia wadium, oświadczenie o gotowości zawarcia
umowy na warunkach oferty i zasad regulaminu przeprowadzania
przetargu, należy składać w sekretariacie siedziby spółdzielni do
11.01.2019 r., godz. 15.00.
Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu OSM oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych wolnych w sensie
prawnym www.otwockasm.com.pl.
lokal można obejrzeć po uzgodnieniu z administracją osiedla ługi
przy ul. Roweckiego 1 w Karczewie, tel. 22/780-63-61.
Informacji o przetargu udziela sekcja członkowsko-mieszkaniowa,
pok. 24 w siedzibie spółdzielni, tel. 22/779-42-27 wew. 34, e-mail
czlonkowski@otwockasm.com.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego
przetargu bez podawania przyczyn.

 Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
 Kierownik budowy, budowa domów,
projekty, tel. 519 459 527

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

