28 PRACA ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 7 lutego, do godz. 15

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
Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon;
 samodzielność i odpowiedzialność.
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PRACA
Zatrudnię

 Elektromontera, instalatora systemów
alarmowych i CCTV, tel. 601 306 533
Firma SAS Sp. z o.o. w Sobiekursku
zatrudni stolarzy-montażystów.
Dariusz Król – dariusz.krol@sassc.com.pl,
tel. 606 640 658

 Kierowcę chłodni, C+E, kraj (kurczaki),
tel. 693 125 699, e-mail: leszek.witan@wp.pl

Mercedes-Benz w Aninie, salon
samochodowy Autotrade, zatrudni
administratora działu sprzedaży samochodów. CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl
 Pomocnika hydraulika, tel. 505 128 513

 Poszukuję elektryka do wykonywania
instalacji elektrycznych. Umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy – Warszawa
i okolice, tel. 513 618 618

 Pracowników budowlanych, tel. 506 405 330

 Zatrudnię kobietę do sprzątania,
praca dodatkowa, tel. 511 017 165

Szukam
 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny),
prace biurowe, tel. 698 085 542
 Nauczycielka na emeryturze
z doświadczeniem opiekunki podejmie
podobne zajęcie na stałe lub przychodne,
tel. 694 075 316
 Pielęgniarka na emeryturze podejmie
opiekę nad dzieckiem lub osobą
wymagającą opieki, tel. 721 438 273

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
 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

 Zatrudnię mężczyznę do sklepu
budowlanego na stanowisko sprzedawca,
kierowca w Józefowie. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy. Tel . 601 80 79 57
lub CV na e-maila: sklep@domal.pl

PRACOWNIK MAGAZYNU/PRODUKCJI
Miejsce pracy: Wiązowna Kościelna
NR. REF.: MAT/WAW
oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 atrakcyjny system wynagrodzeń oraz premie,
 pakiet socjalny: bony, paczki świąteczne, wczasy pod gruszą itp.,
 prywatną opiekę medyczną,
 dofinansowanie do karty sportowej,
 pracę w miłym, kompetentnym zespole,
 pracę w nowoczesnym obiekcie w zakładzie w Wiązownie Kościelnej.
do zadań osoby na tym stanowisku należy m.in:
 sortowanie mat wejściowych i znakowanie palet transportowych,
 przygotowywanie załadunku mat na poszczególne trasy,
 podejmowanie czynności związanych z prawidłowym ruchem palet, wózków itp.,
 wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń,
 monitorowanie zgodności liczby mat pobieranych z magazynu i do niego zwracanych.
Stanowisko wymaga minimum wykształcenia zawodowego, predyspozycji manualnych, chęci do
pracy w systemie zmianowym i pozytywnego nastawienia.

oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.

Numer ogłoszenia znajduje się u góry, pod nazwą stanowiska.
Prosimy o przesłanie CV wraz z numerem ogłoszenia
w temacie maila na adres e-mail:
pl.praca@elis.com lub kontakt telefoniczny: 506 730 034

Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

Możliwy jest również kontakt osobisty w godzinach 8.00-15.00 pod adresem: Berendsen Textile
Service Sp. z o.o.,ul. Gródek 16, 05-462 WiązownaKościelna.

Otwock-Kresy, budynek mieszkalny, jednorodzinny
o powierzchni 60 m², powierzchnia działki 343 m²,
prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
własne gazowe, cena: 219 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 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

Przychodnia w KARCZEWIE

PosZuKujE
lEKARZA PEdIAtRy
(lub w trakcie specjalizacji)
na minimum pół etatu
(mile widziane kwalifikacje
i doświadczenie do pracy w POZ).
CV prosimy przesyłać na e-mail:
spzzlo.karczew@gmail.com
lub osobiście: Karczew, ul. Otwocka 28
II piętro Sekretariat.
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 Otwock, centrum, dwa budynki mieszkalne,

 Józefów, pół bliźniaka, pow. domu 160 m2,
pow. działki 470 m2, nowoczesny dom
z czterema sypialniami oraz garażem, cena
849 000 zł, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl

jednorodzinne, pierwszy o powierzchni
260 m², drugi budynek o pow.
ok. 69 m², powierzchnia działki 600 m²,
prąd, wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie

 Wiązowna-Zakręt. Dom 176 m2, działka
600 m2; superfunkcjonalny, nowy dom.
Cena 739 000 zł. Jolanta Szopa, tel. 660 280
311, www.elandom.pl

własne węglowe/gazowe, cena: 650 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, okolice ul. Żeromskiego, wolno
stojący, cegła, w stanie deweloperskim,

Sprzedam działkę

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
 Gm. KOŁBIEL – OKAZJA. Siedlisko
– dom i budynki gospodarcze. Działka 2700 m2.
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

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. Pełna infrastruktura
(szkoły, przedszkola, sklepy) i komunikacja
miejska (PKP, autobusy do W-wy
i Otwocka). Superlokalizacja.
OBNIŻONA CENA. PILNA SPRZEDAŻ!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – dom o pow. 64 m /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
 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – centrum.
Dla dwóch rodzin lub pod usługi
– w doskonałej lokalizacji. Usytuowany
przy głównej, asfaltowej ulicy. Wszystkie media.
Pow. 200 m2 – cena 350 tys. zł. Kilkadziesiąt
metrów od szkoły, przedszkola,
i przystanków autobusowych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

WIZytóWKI

 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

 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

Dwie działki z linią brzegową jeziora Rokola,
z możliwością podziału na mniejsze. Dostęp
do drogi powiatowej. Działki zarówno pod
inwestycje rekreacyjne, jak i mieszkalne.
Tel. 503 359 375

Otwock – dom wolnostojący, pow. 220 m2.
2

Działka 670 m , garaż, piwnica, Kresy,
cena: 499 000 PLN, oferta: 1596/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Józefów. Dom 146 m2, działka 1500; dom
wśród drzew. Cena 785 000 zł. Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Józefów. Dom piętrowy z poddaszem
w stanie deweloperskim w zabudowie szeregowej, pow. 144 m2. Cena 680 000 zł. Dariusz
Brożko, tel. 660 280 806, www.elandom.pl

pranie i prasowanie, pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej, mycie okien, witryn
tel. 506 734 741
www.santanex.pl

 Pogorzel ul. Piękna, budowlana 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
 Wiązowna. Działka 600 m2.
Cena 230 000 zł, działka budowlana
z warunkami zabudowy – prąd, gaz, woda,
kanalizacja. Lokalizacja! Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Wawer. Działka 733 m2. Cena 350 zł,
możliwość dokupienia sąsiedniej. Jolanta
Szopa, tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Wiązowna – Zakręt. Działka 739 m2.
Cena 340 000 zł, doskonały dojazd, prąd,
woda miejska, gaz w drodze.
Anna Korybut, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl

KREdyty gotóWKoWE,
PożyCZKI PoZAbANKoWE,
REjEstRACjA PojAZdóW
ul. Wawerska 3b, Otwock
tel. 508 938 133

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10

 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
 Dom w Otwocku-Świdrze, pow. 195 m2,
pow. działki 322 m2, do drobnego remontu,
cena 600 000 zł do negocjacji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomościodadoz.pl.

USłUGI SPRZąTAJąCE

 Aleksandrów, ul. Zagórzańska, 1 000 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, 1 593 m²,
budowlana, piękny starodrzew, pierwsza linia
zabudowy, cena: 479 000 zł do negocjacji.
Tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 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: 299 000 zł netto, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
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Sprzedam działkę cd.
 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

2

Nadbrzeż – mieszkanie 85 m , 4 pok.,
parter, balkon, lokal bezczynszowy.
Cena: 250 000 PLN, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
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 Wielki, 3370 m², działka
ma warunki zabudowy. Piękna okolica.
Cena: 299 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Jabłonna, 400 m², warunki zabudowy na dom jednorodzinny lub budynek
handlowo-usługowy, media w drodze.
Cena: 69 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 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 – atrakcyjne działki budowlane
w cenach poniżej 145 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
 JÓZEFÓW – piękna działka tuż pod
W-wą. Sosnowe lasy. Wymarzone miejsce
dla poszukujących ciszy, zieleni i bliskości
pełnej infrastruktury miejskiej. Szkoły,
przedszkola, PKP. 1058 m2 – 598 tys. zł.
Na działce stoi domek letniskowy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 tys. zł. Prężnie
rozwijające się tereny. Nowe, eleganckie
zabudowania w sąsiedztwie. Słoneczne,
bardzo ładne działki blisko Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

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
 Otwock. Pilnie sprzedam mieszkanie
89 m2, 4 pokoje, świetnie urządzone poddasze. Cena 399 000 zł, Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660-280-042, www.elandom.pl
 Otwock, ul. Kraszewskiego, 52 m², drugie
piętro, dwa pokoje, widna kuchnia, balkon,

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: 235 000 PLN, oferta: 2192/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

piwnica, w pełni wyposażone i umeblowane
w dobrym standardzie, gotowe do wprowadzenia, cena: 317 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock, ul. Zygmunta, 64 m², trzecie piętro
z windą, 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. Tysiąclecia, 90 m², drugie
piętro, cztery pokoje, stan deweloperski,
cena: 420 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 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, ul. Warszawska, 38 m²,

 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

czesne, cena: 155 000 zł, tel. 503 301 559,

4 piętro, dwa pokoje, piwnica, do remontu.
Cena: 185 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Wronia, TBS, 36 m², 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoWWW.CITIHOME.EU
 Józefów, TBS, 70 m², 3 piętro, 2 pokoje,
balkon, duża widna kuchnia, piwnica,
słoneczne, spokojna okolica, cena: 175 000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

Sprzedam lokal
 Na sprzedaż lokal 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
 Domek gospodarczy, 38 m2, tel. 516 138 974

 Pokoje panom! Tel. 22 299 11 92,
533 553 816

 Domek podpiwniczony Karczew,
tel. 572 404 013
 Mieszkanie, 2 pok., tel. 508 725 140

 Otwock-Kresy, 300 m², magazyn, siła,
kanalizacja, centralne ogrzewanie – gaz,
4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Dom w Józefowie, pow. 187 m2, działka 575 ,
wysoki standard salon z nowa kuchnia ,
4 sypialnie i pokój kąpielowy z pralnią
i garażem na jedno auto, cena 6 000 zł,
dostępne od zaraz tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD ADO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak , aneta.r.o@vp.pl

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
 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 handlowo-usługowy
w Otwocku, 76 m2, na parterze w budynku
usługowym, miejsca parkingowe,
cena 3 800 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

 Do wynajęcia lokal na sklep lub małą
działalność w Otwocku-Mladzu, pow.
65 m2, ze wszystkimi mediami. Cena 3 000 zł
do negocjacji, NIERUCHOMOŚCI OD A
DO Z , właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954, aneta.r.o@vp.pl, biuro
ul. Kościelna 14 Otwock
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,
IV piętro, winda, dwa poziomy.
Cena: 4500 PLN, 3 balkony, garaż
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Poszukuję do wynajęcia
Mieszkania, 3 pokoje, Otwock,
bezpośrednio, tel. 784 490 002

Zamienię

 Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
32 m2 w bloku na większe, tel. 511 635 073

Kupię
 Otwock, kupię mieszkanie
dwupokojowe z miejscem garażowym,
blisko PKP, Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 Józefów, kupię mały dom do generalnego
remontu. Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
www.elandom.pl
 Otwock, kupię dom parterowy, gotówka,
Anna Betnarska, tel. 660 101 000,
www.elandom.pl
 Kupię działkę budowlaną na linii PKP
Michalin–Józefów, Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 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
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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

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

Otwock-świder, ul. Grunwaldzka 13
tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20
www.rcz.com.pl

lEKARZE WSZYSTKICh SPECJAlNOśCI
interna, pediatria, specjalistyka,
stOmatOlOgia, OrtOdOncja, psychiatria

SZPITAl JEDNODNIOWY
gastrOskOpia, kOlOnOskOpia

SZCZEPIENIA
CERTYFIKOWANE CENTRUM
MEDYCYNY PODRóżY

TYlKO U NAS!
NAJNOWOCZEśNIEJSZE USG OKUlISTYCZNE

OTWOCK, Ul. KRASZEWSKIEGO 95,
TEl. 22 812 81 81

czynne pOn.-pt. 8-20
MEDYCYNA PRACY

MEDYCYNA ESTETYCZNA
KARDIOLOG
KARDIOLOG DZIECIĘCY

pracOWnia badań kierOWcóW – psychOtechnika

NEUROLOG
NEUROLOG DZIECIĘCY

konsultacje, EKG, EChO serca u dzieci.

ORTOPEDA
LARYNGOLOG I OKULISTA

BADANIA USG
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
BADANIA SŁUCHU
PUNKT POBRAŃ
PODOLOG
ODCISKI, hAlUKSY, MODZElE, ból CAłEJ STOPY, WRASTAJąCE
PAZNOKCIE, bRODAWKA, ChORObA GRZYbICZA I WIElE INNYCh
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GAbINET
OKUlISTYCZNY
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

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

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

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

PRZYChODNIA lEKARSKA ZDROWY MIś
dla dzieci i dOrOsłych

Introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

budowlane

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

Medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03
 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

specjaliści:
 PEDIATRA

 INTERNISTA
 ChIRURG

 DERMATOlOG
 DIETETYK

 FlEbOlOG

 GINEKOlOG

 KARDIOlOG
 OKUlISTA

 PSYChIATRA

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
Dla domu

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

Motoryzacyjne

 PSYChOlOG

Auto-NAPRAWA sIEKIERZyŃsKA

WykOnujemy róWnież:

NAPRAWY bEZGOTóWKOWE
AUTO ZASTęPCZE

od poniedziałku do piątku 8.00-10.00
 USG ginekologiczne

 blacharstWO
 lakiernictWO
 sprzedaż części

 drobne zabiegi chirurgiczne

Tel. 507 352 750
Karczew, ul. Podlaska 2a

 bADANIA lAbORATORYJNE

 USG Doppler kończyn dolnych

W STYCZNIU I lUTYM
RAbAT NA bADANIA lAbORATORYJNE 10%
placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

RóżNE
 Malowanie biur, mieszkań, tel. 501 133 030
 Sprzątanie biur, mieszkań.
Możliwość stałej współpracy.
Wystawiam rachunki, tel. 500 590 876

Kupię

JóZEFóW, Ul. SIKORSKIEGO 69DA
ZAPISY I INFORMACJE:
886 639 388
www.zdrowymis.pl

 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240
 Kupię książki, tel. 735 607 226

Sprzedam
 Sprzedam kiosk w Józefowie przy stacji
PKP ul. Sikorskiego. Wiadomość
na miejscu, tel. 693 100 156
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2008 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474)
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2008 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474)

ZAwiADAMiAM

ZAwiADAMiAM

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego pasa drogi
gminnej ul. warszawskiej na odcinku od ul. Żeromskiego
do ul. Krasińskiego” na następujących działkach ewidencyjnych
w gminie Otwock:
obręb 78: 19/4, 19/3, 17/5, 17/6, 17/1, 19/2, 19/1, 14/1, 14/3,
obręb: 98: 60/2, 59/2, 59/3, 54/7, 45/1, 46, 58.

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„budowa drogi gminnej ul. Polnej (długości 966,83 m) od ul. lubelskiej do
ul. brzozowej z budową zjazdów i przebudową niezbędnej infrastruktury
w miejscowości Wiązowna” na następujących działkach ewidencyjnych w gminie
Wiązowna:
obręb 9 – góraszka: nr ew. 134/2, 135, 136, 137,
obręb 21 – Wiązowna gminna: nr ew. 20/9, 21/1, 22/2, 22/3, 24/6, 27/3, 31/8, 31/9,
31/11, 31/12, 34/3, 34/15, 34/16, 37/6, 37/7, 39, 41/6, 42/2, 42/5, 45/6, 45/7, 46/2,
46/5, 49/7, 49/8, 50/7, 50/58, 50/59, 50/88, 59, 65, 68/1, 68/1, 70/4, 70/5, 75/7,
75/15, 75/17, 297/4, 297/10, 297/17, 443, 460/2, 461/3, 462/5, 465/2, 466/2, 478/3,
478/5, 479/5, 480/2, 480/3, 482/2, 482/3, 484, 487, 488/1, 488/2.

Na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość
lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej posiadająca nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stała się ostateczna
– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji
w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, pokój nr 14,
tel. 22 788 15 34 w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne
wnioski i zastrzeżenia.
Od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie
do wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy strona
działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona
ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W
sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej
stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za
granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie
niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony
pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Nieruchomości objęte obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej
infrastruktury (sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych):
obręb 9 – góraszka: nr ew. 137,
obręb 21 – Wiązowna gminna: 20/15, 21/1, 22/2, 24/6, 31/10, 37/7, 49/7, 68/1,
70/4, 75/19, 77/10, 297/4, 297/12, 443, 479/2, 482/1, 483/4, 656, 693.
Nieruchomości objęte przebudową dróg innej kategorii:
obręb 21 – Wiązowna gminna: nr ew. 660.
Na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz
inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadająca nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.
strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w dniach pracy starostwa
Powiatowego w otwocku (pn. 8.15-16.00, wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w Wydziale
Architektury i budownictwa w otwocku (ul. Komunardów 10, pokój nr 14,
tel. 22 788 15 34 w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.
Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na skutek podania
złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za granicą lub
mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie
niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

