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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
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Firma produkcyjna z okolic Karczewa

poszuKuje do pracy:
 ElEktromEchanika
 mEchanika

 inżyniEra Utrzymania rUchU

tel. +48 22 780 66 11
email: sekretariat@mpack.com.pl
HurToWNIa droBIu
W dĘBeM WIeLKIM

zatrUdni

STANWEX I

pracownika do rozbioru
kurczaka na elementy.

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
Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon;
 samodzielność i odpowiedzialność.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

Najlepiej z doświadczeniem,
wymagana ważna
książeczka sanepidowska,
praca na stałe.
Więcej informacji
pod nr tel. 668 634 096
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praca
zatrudnię

 Ekspedientkę do sklepu przemysłowego
w Otwocku, tel. 602 104 355
 Kierowcę C+E, chłodnia kraj
i przewóz żywych zwierząt w Karczewie,
tel. 516 595 828
 Kierowcę kat. C, mile widziane E, Józefów,
tel. 500 177 061
 Pracownika do myjni samochodowej
w Otwocku, tel. 665 506 565
 Pracownika gospodarczego do pracy
przy utrzymaniu w czystości osiedla,
może być rencista emeryt. Tel. 884 003 710
dzwonić do 13.00
Pracowników budowlanych, tel. 605 562 710,
dar-dariuszd@wp.pl
Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracownika do narzędziowni
w Otwocku na stanowisko: ślusarz
narzędziowy. Prosimy o przesyłanie CV
na adres: praca@novopak.com.pl

SALON Fryzjerski MAGNOLIA zatrudni:
fryzjera damskiego, fryzjera męskiego,
fryzjera damsko-męskiego. CV na adres
magnolia.magnoliaotwock@wp.pl
lub osobiście w salonie

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
 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
 Falenica, dom 160 m2, działka 450 m2,
4 pokoje, 2 łazienki, wysoki standard,
dla ceniących spokój i bliskość natury,
cena 960 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, dom 200 m², działka 770 m²,
ul. Noakowskiego, dom jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej, wysoki standard wykończenia, ogrzewanie gazowe, cena 899 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, dom 50 m², działka 414 m², dom
murowany z lat 60., ogrzewanie własne,
możliwość podłączenia gazu,
cena 280 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Telemontera – elektryka, Józefów,
tel. 500 177 061
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe,
krawców, tel. 507 138 194
 Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
do sklepu spożywczego ABC w Falenicy lub
sklepu spożywczego LIVIO w Otwocku
(ul. Żeromskiego 121), tel. 883 278 946
 Zatrudnię kobietę do sprzątania przychodni w Falenicy, godziny ranne lub popołudniowe, tel. 511 017 165
 Zatrudnię kobietę do sprzątania szkoły
w Międzylesiu, godziny 16.00-21.00,
tel. 511 017 165
 Zatrudnię kobietę do sprzątania
w Celestynowie, godziny 8.00-14.00,
tel. 511 017 165
 Zatrudnimy elektromontera
instalacji systemów alarmowych
oraz pracowników ochrony,
tel. 512 058 609 lub 601 306 533

Szukam

 Pielęgniarka emerytka zaopiekuje się
dzieckiem, osobą dorosłą – cukrzyca dieta
– profil, tel. 721 438 273
 Szukam pracy dodatkowej (praca
fizyczna, kierowca, prace porządkowe),
tel. 795 647 738

 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Dom i budynki
gospodarcze. 165 tys. zł. Działka o pow.
2700 m2. Media. Szkoła, autobus,
PKP. Nieruchomość z potencjałem,
niecałe 50 km od Pałacu Kultury.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

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

 JÓZEFÓW – 2 samodzielne budynki. Duży
zakład produkcyjny i dom jednorodzinny.
Bardzo dobra lokalizacja. PKP, szkoły, przedszkola. Wszystkie media.
PILNA SPRZEDAŻ. 1 999 000 zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 EMÓW – obok Józefowa. Słoneczna
działka (1230 m2) tuż pod Warszawą.
Drewniany, piętrowy dom, 90 m2.
Piękny ogród. Wydane WZ. Media.
Rzeka Świder. 455 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – dom o pow. 64 m2/działka
1070 m2 – 272 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

 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

 Warszawa-Wawer, pół bliźniaka,
obecnie dwa niezależne mieszkania,
pow. domu 160 m2, działka 425 m2,
5 pokoi, cena 930 000 zł,
Anna Walczyna, tel. 660 280 776,
www.elandom.pl
 Warszawa-Wawer, bliźniak,
pow. domu 200 m2, działka 440 m2,
cena 785 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl

 Dom w Otwocku, pow. 185 m2,
pow. działki 950 m2, typ domu:
wolno stojący – nowoczesny, cena 540 000 zł,
rok budowy 2017, tel. 500 871 954
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomościdoadoz.pl

 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

WIZyTóWkI
USłUgI rEMoNToWo-bUdoWlANE
zabudoWy z k/g, maloWanie,
eleWacje, sufity podWieszane,
montaż drzWi i okien,
gładzie, panele.

TEl. 515 654 621

krEdyTy goTóWkoWE,
pożyCZkI poZAbANkoWE,
rEjESTrACjA pojAZdóW
ul. Wawerska 3b, otwock
tel. 508 938 133

 prANIE vErTICAlI
 żAlUZjE,rolETy

 vErTICAlE,doMofoNy

TEl.601943674
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Sprzedam dom cd.
Józefów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
170 m2/2200 m2, ul. Jagodowa, garaż.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1561/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

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
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
Warunki zabudowy 2000 m², Mlądz,
ul. Majowa, cena 160 zł/m², wymiary
62 m x 32 m. Działka w drugiej linii
zabudowy, tel. 509 505 195
 Gm. WIĄZOWNA – dla dewelopera.
Piękna działka o pow. 8115 m2 – 795 tys. zł.
Wydane WZ na 4 domy w zabudowie
bliźniaczej i 2 domy jednorodzinne.
Superlokalizacja. 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
 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
 OTWOCK – 404 m2, prawie kwadratowa,
ogrodzona. Wydane WZ dają możliwość zabudowy 60% działki. Wydana została także
notarialna zgoda sąsiadów na zabudowę
w granicy z przedmiotową nieruchomością.
Obok przystanków ZTM, szkół,
przedszkoli, urzędów, centrum handlowego.
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
 Aleksandrów, ul. Zagórzańska, 1000 m2,
budowlana, bliskość lasu, dojazd asfaltowy,
media w drodze, bardzo ładna, cena: 320 000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Graniczna, 1 792 m2,
budowlana, piękny starodrzew, druga linia
zabudowy, cena: 539 000zł, tel.: 503 301 559,
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
 Sad ekologiczny 0,57 ha, gleba I, II, III
klasa, gmina Karczew, jabłka, gruszki, śliwki
itd. możliwe dopłaty, cena: 98 600 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 299 000 zł netto, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Giżycka, 606 m², prostokąt,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wszystkie media, cena: 270 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Soplicowo, 5312 m², leśna, inwestycja kapitału, w Studium uwarunkowań
działka przewidziana pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną, cena: 200.000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Śródborów, 1000 m², prostokąt,
warunki zabudowy na dom jednorodzinny,
prąd, wodociąg, II linia zabudowy,
cena: 250 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
Józefów – działka budowlana, 920 m2,
MPZP, 20 x 45 m, wszystkie media.
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1909/OGS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Lipowo, gm. Wiązowna – działka budowlana,
3426 m2, 40 x 85 m, prąd i woda.
Cena: 250000 PLN, oferta: 1929/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – działka usługowa, MPZP,
3426 m2, 35 x 52 m, wszystkie media.
Cena: 550 000 PLN, oferta: 1922/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
 Działka budowlana w Jatnem, 1700 m2,
cena 155 000 zł, cicha, spokojna okolica,
sąsiedztwo nowych budynków,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954, biuro: ul. Kościelna 14,
aneta.r.o@vp.pl
 Do sprzedaży działka w Wólce
Mlądzkiej, 6500 m2, możliwość podzielenia
na kilka działek z 4-m2 drogą dojazdową,
są warunki zabudowy na budynki
wolno stojące lub bliźniacze,
cena za metr: 150 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954
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 Góra Kalwaria, działka na sprzedaż, pow.
4560 m2, budowlana, ze wszystkimi mediami,
bardzo dobra lokalizacja, cena 700 000 zł,
tylko 1% prowizji, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, biuro: ul. Kościelna 14
 Józefów, działka inwestycyjna,
pow. 2500 m2, blisko PKP, cena 1 750 000 zł,
Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
www.elandom.pl
 Halinów, działka budowlana, 1000 m2.
Cena 206 000 zł, media w drodze, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Wawer, działka inwestycyjna,
pow. 600 m2, cena 350 000 zł, Elżbieta
Dobrucka, tel. 505 045 449, www.elandom.pl

Sprzedam mieszkanie

Karczew – mieszkanie 71 m2, 4 pok.,
piętro: 3/3, os. Ługi, balkon.
Cena: 310 000 PLN, oferta: 2571/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 43 m2, 2 pok.,
parter, os. zamk., spokojna okolica.
Cena: 219 000 PLN, oferta: 2645/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 69 m2, 3 pok.,
piętro: 1/2, balkon, garaż, k. lokatorska.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 2641/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
 Rembertów, mieszkanie, parter,
pow. 100 m2, cena 665 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 Otwock, dwupoziomowe, pow. 107 m2.
Cena 499 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

Otwock, ul. Wyspiańskiego, 60 m²,
parter, salon, 2 sypialnie, widna kuchnia,
piwnica, cena: 298 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Wronia, TBS, 36 m2, 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoczesne, cena: 155 000 zł do negocjacji,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

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

 Soplicowo, 80 m , 3 pokoje, taras,
ogród, kominek, dla ceniących ciszę i bliskość
natury, cena: 435 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
2

 Otwock, ul. Świerkowa, 93 m², dwupoziomowe, 2 piętro, salon z otwartą kuchnią,
3 sypialnie, 2 łazienki, balkon, garaż,
zamknięte osiedle, w pełni wyposażone,
gotowe do wprowadzenia. Cena: 549 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Górna, 47 m², nowe budownictwo, 2 pokoje, winda, do wprowadzenia,
idealne pod inwestycję, cena: 320 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Tysiąclecia, 90 m², 2 piętro,
4 pokoje, do własnej aranżacji, widne,
słoneczne, miejsce parkingowe przed
budynkiem, cena: 420 000 zł, tel.: 513 401901,
WWW.CITIHOME.EU
Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, część domu, OKAZJA.
Cena: 250 000 PLN, oddzielne wejście.
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

 Mieszkanie na sprzedaż w centrum
Otwocka, 48 m2, dwa pokoje z balkonem,
wyposażona kuchnia, stan ideał, czynsz 300 zł,
z windą i piwnicą, przynależą miejsca parkingowe, cena 320 000 zł do małej negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

 Mieszkanie na sprzedaż – Morskie Oko,
39,24 m2, otwarta kuchnia z pokojem, korytarz, łazienka i garderoba z dużym tarasem
26 m2, parter, cena 280 000 zł, czynsz 270 zł,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

do wynajęcia
Mieszkanie 80 m2, Józefów, dom
dwurodzinny, tel. 22 353 63 24
 Otwock, centrum, mieszkanie 25 m², pokój,
kuchnia, łazienka, po generalnym remoncie,
w pełni wyposażone, czynsz najmu 1400 zł/mies.,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, centrum, mieszkanie 52 m²,
nowy blok, 2 pokoje, 3 piętro, balkon,
wysoki standard, czynsz najmu wraz
z mediami 2300 zł/mies., tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, centrum, mieszkanie 52 m²,
nowy blok, 2 pokoje, 3 piętro, balkon,
wysoki standard, czynsz najmu wraz
z mediami 2300 zł/mies., tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 Do wynajęcia dom w Józefowie,
pow. 187 m2, działka 575 m2, wysoki standard,
otwarta, w pełni wyposażona kuchnia,
4 sypialnie i pokój kąpielowy z pralnią,
cena 5000 zł bez negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954
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do wynajęcia lokal

1999-2019 20 lat na rynkU

 Lokal biurowo-usługowy 25 m2, Karczew,
wysoki standard, 1200 zł (do negocjacji),
tel. 692 981 538

roK
założeNIa
2017

 Lokal handlowo-usługowy 41 m2,
centrum osiedla Ługi (przy pętli
autobusowej), 1 150 zł, tel. 605 657 387
 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

Otwock, ul. Sosnowa, lokal handlowo-usługowy
75 m², parter z witryną od ulicy, wszystkie media.
Istnieje możliwość wynajęcia lokalu obok
o powierzchni 68 m2 lub połączenia dwóch lokali,
co łączną dałoby powierzchnię 143 m2.
Czynsz najmu: 4900 zł/mies., tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock – lokal użytkowy, 28 m2,
parter, witryna, CENTRUM.
Cena: 1900 PLN, oferta: 676/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

bEZpłATNE WIZyTy
(W ramach umoWy z nfz)

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

USłUgi
Budowlane

 Docieplanie budynków – elewacje
– solidne ekipy, tel. 602 482 572

 Malowanie dachów, tel. 601 203 559

 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

 Remonty. Pełen zakres, tel. 510 826 866

kupię

 Bezpośrednio kupię mały domek do 80 m2
na małej działce, tel. 570 960 333

 Na raty stary dom lub działkę,
tel. 787 402 356

 Otwock. Kawalerka, GOTÓWKA, Dariusz
Brożko, tel. 660 280 806, www.elandom.pl
 Linia otwocka. Mieszkanie 2-pokojowe,
pilne, GOTÓWKA, Dariusz Brożko,
tel. 660 280 806, www.elandom.pl
 Linia otwocka. Kupię kawalerkę, pilne,
GOTÓWKA, Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710

dla domu

INTerNa:

 lek.med.edytakosmala-kurek,  lek.med.ardadiuszburbicki,

 lek.med.Viradyminska,  lek.med.elżbietakuczyńska-sierańska,
 lek.med.katarzynabarańska.

pedIaTrIa:

 lek.med.agnieszkanowakowska,  lek.med.dianamierzejewska-dźwigała.

KoNsuLTacje płaTNe LeKarzy specjaLIsTóW
 laryngolog – lek. med. joanna żebrowska
 onkolog – lek. med. elżbieta Kuczyńska-sierańska
 kardiolog – lek. med. Irmina Fidala
 kardiolog, pEdiatra – dr n. med. jacek skiendzielewski
 kardiolog, Echo SErca – lek. med. Izabella Graczak
 gaStrolog – lek. med. Krzysztof skoczylas
 pSychiatra – lek. med. urszula sulimierska
 pSychiatra dzIecI I MłodzIeż – dr n. med. Katarzyna rogala
 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, intErniSta – lek. med. agata Majewska-skoczylas
 ortopEda – lek. med. Michał dąbrowski
 rEhaBilitacja mEdyczna – lek. med. Beata Borowska-Baranek
 ginEkolog, patomorfolog – lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 Urolog – lek. med. radosław szostek
 Badania 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

rEjEStracja

od 7.45 do 18.00
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03

BadaniE Echo SErca doroSłych i dziEci

SzczEpiEnia przecIWKo
klESzczoWEmU zapalEniU mózgU (kZM)

Badania laBoratoryjnE: 7.15-10.30
 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

pUnkt poBrań przyjazny dziEciom
możliWość poBrań róWniEż W SoBotę

otwock, ul. powstańców Warszawy 3
(bezpłatny parking od ul. smolnej)
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rodzinny dom opiEki
agniESzka kaczyńSka
rodzinny dom opieki został stworzony z myślą o osobach
starszych, samotnych, cierpiących na choroby wieku geriatrycznego. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami
w podeszłym wieku. Naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery prawdziwych warunków domowych. Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. zapewniamy opiekę
długoterminową i całodobową.
opiEka
świadczymy profesjonalną opiekę z zakresu usług higieniczno-opiekuńczych. zapewniamy:
 konsultacje lekarskie;
 stałą współpracę z pielęgniarką, fizjoterapeutą, masażystą;
 pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 pomoc w organizowaniu imienin, urodzin i innych uroczystości;
 opiekę duszpasterską.
tErapia zajęcioWa
codzienne zajęcia pobudzające aktywność fizyczną oraz zajęcia
twórcze pobudzające umysł (m.in. muzykoterapia, biblioterapia,
ergoterapia).
poSiłki
 Kuchnia uwzględniająca potrzeby pensjonariuszy
i zalecenia dietetyków.
 zapewniamy cztery posiłki dziennie oraz nieograniczony dostęp
do drobnych przekąsek i napojów w ciągu całego dnia.
dom i otoczEniE
przewidziany pobyt stały dla ośmiu osób. dom z ogrodem
w otoczeniu zieleni.
naSza kadra:
 opiekun medyczny,
 opiekun osób starszych i niesamodzielnych,
 terapeuta zajęciowy,
 pielęgniarka.
cEnnik USłUg:

 pobyt długoterminowy:
2500 zł za miesiąc.

 pobyt krótkoterminowy:
150 zł za dobę.

Wizyty fizjoterapeuty i masażysty za dodatkową opłatą.
ceny nie zawierają kosztów leków oraz pampersów.

Stara WiEś, Ul. mickiEWicza 1
05-430 cElEStynóW
tEl. 609 999 711
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przychodnia lEkarSka zdroWy miś
dLa dzIecI I dorosłycH

specjaLIścI:
 pEdiatra

 intErniSta
 chirUrg

 dErmatolog
 diEtEtyk

 flEBolog

 ginEkolog

 kardiolog
 okUliSta

 pSychiatra
 pSycholog

WyKoNujeMy róWNIeż:
 Badania laBoratoryjnE

od poniedziałku do piątku 8.00-10.00
 USg ginekologiczne

 USg doppler kończyn dolnych
 drobne zabiegi chirurgiczne

placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

józEfóW, Ul. SikorSkiEgo 69da
zapiSy i informacjE:
886 639 388
www.zdrowymis.pl
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gaBinEt
okUliStyczny
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA, ORTOPEDZI,
REUMATOLOG, PSYCHOLOG,
NEUROLOG, DIABETOLOG,
LOGOPEDA DZIECIĘCY

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

– diagnoza i terapia
ZABIEGI:
- LASER WYSOKOENERGETYCZNY!!!
- 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
dr n. 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

gimnastyka porehabilitacyjna

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

lEk. MAłgorZATA grUCHołA
specjalista ii st. okulistyki

dla domu cd.

firma świadczy szeroki wybór usług
z zakresu: deratyzacji, dezynsekcji
i dezynfekcji. usługi obejmują zwalczanie
szkodników i kompleksową ochronę przed
nimi (gryzonie, insekty), likwidację gniazd
os i szerszeni, usuwanie bakterii, wirusów
i grzybów, dezynfekcję środków transportu,
ozonowanie pomieszczeń i pojazdów.
Szczegóły i cennik pod nr tel. 669 357 595
lub e-mail: dddinspect@gmail.com

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688
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

Stomatologia

ddd inSpEct

lEk. ANNA rZECZkoWSkA
specjalista ii st. okulistyki
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medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

 nadciśnienie

 podwyższony

ul. Andriollego 59, otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
pANToMogrAM, IMplANTy,
pErIodoNTologIA

logopEdA

różnE
kupię

 Kupię książki, tel. 735 607 226

 KUPIĘ STARĄ MOTORYNKĘ,
MOTOROWER, MOTOCYKL,
TEL. 600 817 479

 KUPIĘ STARE PROSPEKTY
I KATALOGI MOTORYZACYJNE,
TEL. 600 817 479

Sprzedam

 Sprzedam akordeon Victoria II,
tel. 570 960 333

motoryzacja
 Skup samochodów, tel. 793 304 091

rEmonty

cholesterol

 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu

 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

pełeN
zaKres
TEl. 510 826 866

