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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

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.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

Mercedes-Benz w Aninie, salon
samochodowy Autotrade, zatrudni:
 asystenta doradcy serwisowego,
 asystenta doradcy ds. napraw
blacharsko-lakierniczych,
 pracownika magazynu części
zamiennych,
 pracownika myjni samochodowej.
CV proszę wysyłac na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

praca
Zatrudnię

 Ekspedientkę na cały etat do pawilonu
nabiałowego w Centrum Handlowym
SZEMBEKA, W-wa, ul. Zamieniecka 80.
Umowa o pracę, tel. 502 22 95 94
Firma SAS Sp. z o.o. w Sobiekursku zatrudni
stolarzy-montażystów . Kontakt – Dariusz
Król – dariusz.krol@sassc.com.pl, 606 640 658
 Księgowa do spółki 1/2 etatu,
1 dzień w firmie w Józefowie, tel. 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com
 Manicurzystko-kosmetyczkę,
tel. 504 619 755
 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

25 lutego – 3 MArCA 2019 lINIA oTWoCkA

 Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
do sklepu spożywczego ABC w Falenicy
lub sklepu spożywczego LIVIO w Otwocku
(ul. Żeromskiego 121). Tel. 883278946
 Zatrudnię kobietę do sprzątania szkoły
prywatnej w Międzylesiu w godzinach
16.00-21.00. Tel. 511 017 165

Szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny), prace
biurowe, tel. 698 085 542
 Pielęgniarka na emeryturze podejmie
opiekę nad dzieckiem, osobą wymagającą
pomocy domowej, tel. 721 438 273
 Podejmę się prac porządkowych
(gotowanie, pranie, prasowanie), zaopiekuję
się osobą starszą, tel. 881 029 567
 Posprzątam dom/mieszkanie, ugotuję,
uprasuje. Aleksandra, tel. 530 179 860
 Rencista, 60 lat, prawo jazdy B+C,
tel. 504 641 646

nieruchomości
Sprzedam dom
Nowy dom, stan surowy, Otwock,
ul. Nowa 3a, 152 m2/724 m2, 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

 Praca w ogrodzie dorywczo, Sobiekursk,
tel. 602 765 596
Praca w Otwocku dla mężczyzn, 25-40 lat,
operator zgrzewarki WCZ, mile widziane
prawo jazdy kat. B, doświadczenie w pracy
na maszynach lub do przyuczenia.
Tel. 502 178 080 pon.-pt. 10-18
 Pracownik gospodarczo-magazynowy:
faktury, przesyłki, zaopatrzenie, sprawy
gospodarcze, Józefów, tel. 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com
 Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników do zakładu
w Całowaniu na stanowisko montażysta/pakowaczka. Prosimy o przesyłanie
CV na adres: praca@novopak.com.pl
 Rehabilitantów, tel. 662 770 974

 Sprzątanie dla kobiety – 1 raz tygodniowo,
Sobiekursk, tel. 602 765 596
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe,
krawców, tel. 507 138 194

 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

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
 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: 650 000 zł,
tel.: 513 401 901, 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

 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

 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
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
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 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
 Dom w Otwocku, pow. 185 m ,
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
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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

 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

 Warszawa-Wawer, skrajny segment,
pow. domu 125 m2, działka 450 m2,
cena 930 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660-280-776, www.elandom.pl

 Otwock, dom wolno stojący, w stanie surowym otwartym, pow. domu 151 m2, działka
724 m2, cena 336 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660-280-042, www.elandom.pl
 Otwock-Świder, dom wolno stojący,
pow. domu 150 m2, działka 672 m2,
cena 580 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660-280-042, www.elandom.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

krEdyTy goTóWkoWE,
pożyCZkI poZABANkoWE,
rEjESTrACjA pojAZdóW
ul. Wawerska 3b, Otwock
tel. 508 938 133

 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

 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

 Warszawa-Wawer, bliźniak, pow. domu
200 m2, działka 440 m2, cena 785 000 zł, Anna
Walczyna, tel. 660-280-776, www.elandom.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

WIZyTóWkI

 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 299 000 zł netto, 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

 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

 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, 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

 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

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
 Działki na sprzedaż w Wiązownie-Góraszce, liczba działek 12, każda po 1450 m2
z warunkami zabudowy, są już pierwsze
sprzedaże, cena 217 500 zł,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, aneta.r.o@vp.pl
 Działka budowlana, 1700 m2 w Jatnem,
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 działki budowlane, gmina
Kołbiel – 1480 m2, 1070 m2, 1407 m2, 3420 m2,
3420 m2, 3416 m2, mniejsze działki
po 120 000 tys. zł, większe po 300 000 tys. zł,
warunki zabudowy i droga dojazdowa 6 m2,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
aneta.r.o@vp.pl

 prANIE vErTICAlI
 żAlUZjE,rolETy

 vErTICAlE,doMofoNy

TEl.601943674
abcfirmaUsługowo-Budowlana
Audyty budynków
Program „Czyste Powietrze”
Dofinansowanie do 90%.

Tel. 606 818 707

34 NIErUCHoMośCI/USłUgI/różNE ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 28 lutego, do godz. 15
Sprzedam mieszkanie

 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

 Otwock. Mieszkanie na 1 piętrze, pow.
53,66 m2. Cena 297 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock, pow. 89,35 m2. Cena 395 000 zł,
Arkadiusz Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl
 Otwock. Dwupoziomowe, pow. 107 m2.
Cena 499 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

Sprzedam lokal

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
 Otwock, ul. Warszawska, 38 m²,
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, nowoczesne, cena: 155 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.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
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 – 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
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Otwock – mieszkanie 70 m , 3 pok.,
piętro: 2/2, os. zamknięte, balkon.
Cena: 420 000 PLN, oferta: 2601/OMS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245

 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

poszukuję do wynajęcia

 Józefów-Michalin, dom, 5-8 pokoi, Anna
Betnarska, tel. 660 101 000, www.elandom.pl

kupię

 Józefów-Michalin, nowoczesny, 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

Finansowe

AgENCjA BANkoWA

 2-pokojowe, Otwock, tel. 514 020 237

 Domek, 40 m2, tel. 572 404 013
 Pokój, tel. 883 042 973

 Do wynajęcia dom w Józefowie,
pow. 187 m2, działka 575 m2, wysoki standard, otwarta kuchnia w pełni wyposażona,
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
 Otwock-Kresy, 300 m², magazyn,
siła, kanalizacja, centralne ogrzewanie – gaz,
4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

do wynajęcia lokal

 Karpiska, lokal 250 m2, tel. 501 283 408
 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
Posesja na reklamę i działalność gospodarczą,
Augustówka, ul. Leśna 1, tel. 517 851 310
 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
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Józefów – lokal użytkowy, 33 m ,
parter, witryna, dwa WC, parking.
Cena: 2100 PLN, oferta: 653/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

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

Otwock – lokal użytkowy, 110 m2,
IV piętro, winda, dwa poziomy.
Cena: 4500 PLN, 3 balkony, garaż
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

do wynajęcia

Otwock – mieszkanie 91 m , 4 pok.,
parter, os. Wioska Szwajcarska, balkon.
Cena: 470 000 PLN, oferta: 1803/OMS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
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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

oTwock-świder,
ul. majowa 87
DziAłA OD 14 lAt.
pon.-pT.: 8-17
Sob.: 8-12
OPłAtA tylkO 2.50 Zł
medyczne
 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

STomaTologia

uSługi
budowlane

 Docieplanie budynków – elewacje
– solidne ekipy, tel. 602 482 572
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

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

dla domu

logopEdA

różne
kupię

 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240

 Kupię książki, tel. 735 607 226

 Pozostałości budowlane. Różne: pustaki,
styropian, inne, tel. 603 195 323

nauka

 Polski – Historia – WOS. Matura,
egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje
bieżące. Szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum. Skutecznie. Tel. 693 280 472

Sprzedam

 Stół 160x280 cm, tanio, tel. 603 195 323
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1999-2019 20 laT na rynku
rOk
zAłOżeniA
2017

BEZpłATNE WIZyTy U
(W rAMACh uMoWy z NFz)

lekArzA,
PeDiAtry,
internisty,
PielęgniArki i POłOżnej,
szybki DOstęP DO bADAń ObrAzOWyCh
i lAbOrAtOryjnyCh.
kOnsultACje PłAtne lekArzy sPeCjAlistóW
badanie echo Serca doroSłych i dZieci

 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
 pediaTra – lek. med. Agnieszka nowakowska
 pediaTra – lek. med. Diana Mierzejewska-Dźwigała
 inTerniSTa – lek. med. Vira Dyminska
 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
 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

rejeSTracja

od 7.15 do 18.00.
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03

badania laboraToryjne
punkT pobrań prZyjaZny dZieciom
możliwość pobrań również w SoboTę

otwock, ul. powstańców warszawy 3
(bezpłatny parking od ul. smolnej
na tyłach kOtCenter)

36 USłUgI ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 28 lutego, do godz. 15
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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

lINIA oTWoCkA 25 lutego – 3 MArCA 2019

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

w STycZniu i luTym
rabaT na badania laboraToryjne 10%
Placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

jóZeFów, ul. SikorSkiego 69da
ZapiSy i inFormacje:
886 639 388
www.zdrowymis.pl
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ogłoSZENIE o lICyTACjI NIErUCHoMośCI
komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Otwocku Anna
bachańska, zastępca Magdalena grzędzielska, na podstawie
art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że 12.03.2019 r.
o godz.13.15 w budynku sądu rejonowego w Otwocku, który
ma siedzibę przy ul. Armii krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 77/6
z obrębu 0021 należącej do dłużnika: Andrzej bocian położonej:
05-462 Wiązowna, Polna 42, dla której iV Wydział ksiąg Wieczystych sądu rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą
o numerze kw wa1o/00009935/2. nieruchomość o pow. 3700
m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni
użytkowej 160 m2, garażowo-gospodarczym (biurowym) o powierzchni użytkowej 243,45 m2 i warsztatowym (handlowo-usługowym) o powierzchni użytkowej 197,21 m2.
nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej. na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna, dożywotnia i osobista służebność mieszkania polegająca na prawie zamieszkania w całym
budynku mieszkalnym oraz prawo użytkowania działki nr 77/6
i znajdującego się na nim budynku gospodarczego na rzecz barbary i stanisława bocian. barbara bocian zmarła w 2017 roku.
suma oszacowania to 1 580 100,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 185 075,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 158 010,00 zł
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. rękojmia
powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. rękojmię można uiścić także na konto komornika:
pko bank polski Sa oddział 12 w warszawie 95 10201127
0000 1702 0013 3751.
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 można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w sądzie rejonowym w Otwocku przy ul. Armii krajowej 2
odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie
są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy
dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

