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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

 Księgową 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

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
 Pracownika gospodarczo-magazynowego:
faktury, przesyłki, zaopatrzenie, sprawy
gospodarcze, Józefów, tel. 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com.
 Pracownika do myjni samochodowej
w Otwocku, tel. 665 506 565

 Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników do zakładu
w Całowaniu na stanowisko
montażysta/pakowaczka.
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
 Telemontera-elektryka, Józefów,
tel. 500 177 061

 Zakład Krawiecki firma Pretty One
Józefów k. Otwocka zatrudni pracowników
do pracy na krojowni. Zgłoszenia e-mail:
rekrutacja@prettyone.pl lub tel. 502 208 34
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Szukam

 Jestem z zawodu pielęgniarką, podejmę
opiekę nad dzieckiem, osobą wymagającą
opieki, tel. 721 438 273

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

 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

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

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
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 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

 Dom na sprzedaż, Otwock-Świder, pow.
80 m2, pow. działki 965, budynek jest do
małego remontu w środku, bardzo spokojna
okolica, cena 440 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

 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

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

 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena 299 000 zł netto, tel. 513 401 901,
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

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

 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

 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

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
 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

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

 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

 prANIE vErTICAlI
 żAlUZjE,rolETy

 vErTICAlE,doMofoNy

TEl.601943674
abcfirmaUsługowo-budowlana

 Józefów, ul. Graniczna, 1 792 m2,
budowlana, piękny starodrzew, druga linia
zabudowy, cena 539 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

Audyty budynków
Program „Czyste Powietrze”
Dofinansowanie do 90%.

Tel. 606 818 707

 Michalin, starodrzew, leśna z prawem
do zabudowy 1 922 m2, kwadrat, wszystkie
media, cena 930 000 zł, do negocjacji,
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

WIZyTóWkI

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

38 NIErUCHoMośCI/USłUgI ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 7 marca, do godz. 15
 Otwock centrum, mieszkanie 52 m²,
nowy blok, 2 pokoje, 3 piętro, balkon,
wysoki standard, czynsz najmu wraz
z mediami 2300 zł/mc, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

Sprzedam działkę cd.

 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 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

Sprzedam mieszkanie

Otwock, ul. Batorego, 38 m², 3 piętro, salon,
sypialnia, widna kuchnia, balkon, piwnica.
Cena 225 000 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 – 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, ul. Kolorowa, 45 m², 2 piętro, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, balkon, garaż,
piwnica, zamknięte osiedle, w pełni wyposażone,
gotowe do wprowadzenia. Cena 259 000 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
 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
 Soplicowo, 80 m2, 3 pokoje, taras,
ogród, kominek, dla ceniących ciszę i bliskość
natury, cena 435 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Sportowa, 38 m², parter, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, piwnica, do
remontu. Cena 185 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Chrobrego, 52 m², 2 piętro,
salon, sypialnia, widna kuchnia, balkon,
miejsce postojowe, piwnica, zamknięte
osiedle, w pełni wyposażone, gotowe
do wprowadzenia. Cena 317 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 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 – 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
 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

 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

Do wynajęcia

 Domek, 40 m2, tel. 572 404 013

 Mieszkanie 2-pokojowe, tel. 508 725 140
Mieszkanie 80 m2, Józefów,
dom dwurodzinny, tel. 22 353 63 24
 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
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 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

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
(bieżąca woda, pomieszczenia socjalne),
tel. 602 468 683

 Otwock-Kresy, 300 m², magazyn, siła,
kanalizacja, centralne ogrzewanie – gaz,
4500 zł/mc +opłaty licznikowe,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

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

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

Kupię

 Bezpośrednio za gotówkę mieszkanie
w Otwocku do 40 m2, parter lub I piętro,
tel. 660 115 675
 Kupię mieszkanie trzypokojowe
na Ługach, 60 m2, tel. 507 847 874

 Odkupię część nieruchomości (około
300-500 m2) z przeznaczeniem pod budowę
małego domu lub z istniejącym budynkiem
do zamieszkania lub remontu,
tel. kontaktowy 662 013 316

Zamienię

 Mieszkanie ZGM Otwock, blok, 32 m2,
po remoncie, na trzypokojowe, może być
zadłużone, tel. 517 056 486

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
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

Dla domu
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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)
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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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Dla domu cd.

prZychoDnia leKarSKa ZDrowy miś
DLA DzieCi i DOrOsłyCh

medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

DDD inSpecT

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

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

finansowe

AgENCjA bANkoWA
oTwocK-świDer,
ul. majowa 87
DziAłA OD 14 LAt
pon.-pT.: 8-17
SoB.: 8-12
OPłAtA tyLkO 2.50 Zł

 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

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

nauka
 Polski – Historia – WOS. Matura,
egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje
bieżące. Szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum. Skutecznie. Tel. 693 280 472
 Rozwój osobisty i zawodowy, trening
komunikacji społecznej, trening kompetencji
miękkich. Zajęcia indywidualne. Skutecznie
i profesjonalnie. Tel. 693 280 472
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Syndyk masy upadłości moniki rutkowskiej
(sygn. akt gup 741/16) ogłasza pisemny konkurs ofert
w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości lipowo.
Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/4 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej
się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/7 o łącznej
powierzchni 536 m2, dla której sąd rejonowy w Otwocku, iV Wydział
ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kW nr WA1O/00066680/6,
za cenę nie niższą niż 5 000,00 zł brutto. regulamin konkursu ofert,
który odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00, oraz operat
szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w kancelarii Postępowań upadłościowych
i restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756
Warszawa, tel. 22-12-11-148.

Syndyk masy upadłości moniki rutkowskiej
(sygn. akt gup 741/16) ogłasza pisemny konkurs ofert
w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż udziału
w nieruchomości położonej w Dziechcińcu.
Przedmiotem konkursu ofert jest udział wynoszący 1/2 części w prawie
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się
z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/7 o powierzchni 1 707 m2,
dla której sąd rejonowy w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00065639/7, za cenę nie niższą niż
22 500,00 zł brutto. regulamin konkursu ofert, który odbędzie się
11 kwietnia 2019 r. o godz. 9.30, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
w kancelarii Postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod
adresem: ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148.

Syndyk masy upadłości moniki rutkowskiej (sygn. akt gup
741/16) ogłasza pisemny konkurs ofert w trybie sprzedaży
z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości położonej w Kącku.
Przedmiotem konkursu ofert są:
a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8,
192/9 i 192/10 o łącznej powierzchni 3 532 m², dla której sąd rejonowy w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kW nr WA1O/00067107/3;
b) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8
i 193/9 o łącznej powierzchni 4 467 m², dla której sąd rejonowy
w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
kW nr WA1O/00067638/4;
c) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami
ewidencyjnym: 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8 i 194/9 o łącznej
powierzchni 2 479 m², dla której sąd rejonowy w Otwocku, iV Wydział
ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kW nr WA1O/00067836/2.
Za łączną cenę nie niższą niż 185 000,00 zł brutto. regulamin konkursu ofert, który odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00,
oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w kancelarii Postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143,
01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148.
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OgłOszenie
Syndyk masy upadłości macieja rutkowskiego
(Sygn. akt: X gup 470/16) ogłasza pisemny konkurs ofert
w trybie sprzedaży z wolnej ręki
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kącku.

Przedmiotem konkursu ofert są:
a) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8,
192/9 i 192/10 o łącznej powierzchni 3 532 m², dla której sąd rejonowy w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kW nr WA1O/00067107/3;
b) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym: 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8
i 193/9 o łącznej powierzchni 4 467 m², dla której sąd rejonowy
w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
kW nr WA1O/00067638/4;
c) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych
numerami ewidencyjnym: 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8
i 194/9 o łącznej powierzchni 2 479 m², dla której sąd rejonowy
w Otwocku, iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
kW nr WA1O/00067836/2.
Za łączną cenę nie niższą niż 185 000,00 zł brutto. regulamin konkursu ofert, który odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30,
oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w kancelarii Postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod adresem: ul. Przasnyska 7/143,
01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148.

OgłOszenie
Syndyk masy upadłości macieja rutkowskiego
(sygn. akt: X gup 470/16) ogłasza pisemny konkurs ofert
w trybie sprzedaży z wolnej ręki
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości lipowo.

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/4 części
w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/7
o łącznej powierzchni 536 m2, dla której sąd rejonowy w Otwocku,
iV Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
kW nr WA1O/00066680/6, za cenę nie niższą niż 5 000,00 zł brutto.
regulamin konkursu ofert, który odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.
o godz. 11.30, oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w kancelarii Postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod adresem:
ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, tel. 22-12-11-148.

ogłoSZENIA 43

lINIA oTWoCkA 4-10 MArCA 2019

OgłOszenie

OgłOszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi rudzienko w rejonie ulicy osiedlowej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi gadka w rejonie ulicy Spokojnej

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały
nr XXXiX/324/2018 rady gminy kołbiel z 22 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi rudzienko w rejonie
ulicy Osiedlowej

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945
ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały
nr XXXiX/323/2018 rady gminy kołbiel z 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi gadka w rejonie ulicy spokojnej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi rudzienko w rejonie ulicy Osiedlowej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, od 12 marca 2019 r. do
10 kwietnia 2019 r. w siedzibie urzędu gminy w kołbieli, ul. szkolna
1, 05-340 kołbiel, pok. nr 24, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu gminy w kołbieli: http://www.kolbiel.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 kwietnia 2019 r.
o godz. 13.00 w sali nr 13 w siedzibie urzędu gminy w kołbieli,
ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na
piśmie do Wójta gminy kołbiel z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 26 kwietnia 2019 r. w urzędzie gminy w kołbieli, ul. szkolna 1,
05-340 kołbiel, lub na adres urzędu. jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. u. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePuAP.
równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej
lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu gminy w kołbieli,
ul. szkolna 1, 05-340 kołbiel, albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres: gmina@kolbiel.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt gminy kołbiel.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi gadka w rejonie ulicy spokojnej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko od 12 marca 2019 r. do 10 kwietnia
2019 r. w siedzibie urzędu gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340
kołbiel, pok. nr 24, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu gminy w kołbieli: http://www.kolbiel.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. o godz.
12.00 w sali nr 13 w siedzibie urzędu gminy w kołbieli, ul. szkolna
1, 05-340 kołbiel.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na
piśmie do Wójta gminy kołbiel z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r. w urzędzie gminy w kołbieli, ul. szkolna 1, 05-340
kołbiel, lub na adres urzędu. jako wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. u. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePuAP.
równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag
i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej lub
ustnie do protokołu w siedzibie urzędu gminy w kołbieli, ul. szkolna 1,
05-340 kołbiel, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: gmina@kolbiel.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt gminy kołbiel.

