26 praca ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 25 stycznia, do godz. 15

walki jest wiodącym producentem innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska laminatów technicznych i opakowań ochronnych. Specjalizujemy się
w produkcji inteligentnych produktów multilaminatowych na bazie włókna.
Jesteśmy światowym liderem w technologii powlekania ekstruzyjnego. Zakłady
produkcyjne walki znajdują się m.in. w finlandii, niemczech, polsce, wielkiej
Brytanii i Chinach. Grupa walki zatrudnia niespełna 1000 osób w 12 krajach
w europie i azji. aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy osób na stanowisko:

pracownik produkcJi
– pomocnik opEratora maSZyn
miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
GŁównE Zadania
 pomoc w obsłudze maszyn produkcyjnych.
 obsługa urządzeń transportu bliskiego – suwnicy i/lub wózka
widłowego.
 raportowanie procesu produkcyjnego oraz wypełnianie
dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn.
 Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz o ład
i porządek na stanowisku pracy.
 przestrzeganie standardów jakościowych oraz procedur
obowiązujących w firmie.
wymaGania
 mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic.
 podstawowa znajomość obsługi komputera będzie zaletą.
 Dobra organizacja pracy własnej.
oFEruJEmy
 Stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 prywatną opiekę medyczną.
 międzynarodowe środowisko pracy cechujące się innowacyjnością
i zaangażowaniem, a także wysokimi standardami etyki pracy.
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walki jest wiodącym producentem innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska
laminatów technicznych i opakowań ochronnych. Specjalizujemy się w produkcji inteligentnych produktów multilaminatowych na bazie włókna. Jesteśmy
światowym liderem w technologii powlekania ekstruzyjnego. Zakłady produkcyjne walki znajdują się w finlandii, Szwecji, niemczech, polsce, wielkiej
Brytanii i Chinach. Grupa walki zatrudnia niespełna 1000 osób w 12 krajach
w europie i azji. aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy osób na stanowisko:

automatyk
miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
wymaGania:
 wykształcenie min. średnie kierunkowe,
 uprawnienia Sep e1 do 1kVdla automatyka,
 mile widziane uprawnienia Sep e2 oraz e3,
 praktyczna wiedza z zakresu automatyki, sterowniki pLC, napędy,
 umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 dyspozycyjność – gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 znajomość języka angielskiego,
 praktyczna wiedza z zakresu automatyki w firmie produkcyjnej poparta min. rocznym doświadczeniem na analogicznym stanowisku.
GŁównE Zadania:
 usuwanie awarii maszyn i urządzeń w zakresie elektryki, elektroniki,
hydrauliki siłowej oraz pneumatyki,
 analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn produkcyjnych,
 wykonywanie diagnostyki, przeglądów i remontów maszyn
i urządzeń technicznych,
 aktywny udział w doskonaleniu systemu Utrzymania ruchu
(części zamienne, modernizacje, optymalizacja kosztów),
 wypełnianie wewnętrznych dokumentów działu oraz wprowadzanie danych na temat awarii maszyn do systemu komputerowego,
 przestrzeganie standardów jakościowych zgodnie z normami obowiązującymi w firmie.
oFEruJEmy:
 rozwój zawodowy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej
pozycji rynkowej,
 stabilne warunki zatrudnienia,
 międzynarodowe środowisko pracy cechujące się innowacyjnością
i zaangażowaniem, a także wysokimi standardami etyki pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

CV oraz list motywacyjny proszę przesłać
na adres e-mail: rekrutacja@walki.com

CV oraz list motywacyjny proszę przesłać
na adres e-mail: rekrutacja@walki.com

Zatrudnimy pracowników
(pełen ZUS itp., firma pańStwowa)
od kandydatów oczekujemy: prawa jazdy kat. B+e lub t, wykształcenia
min. zasadniczego zawodowego, dobrego stanu zdrowia i sprawności
fizycznej, gotowości do pracy w niedziele i święta oraz w nocy.

kontakt tylko osobisty w siedzibie firmy:
Zakład oczyszczania w Józefowie, ul. wyszyńskiego 7,
05-420 Józefów, w godz. od 7.30 do 13.30.
W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją i prawem jazdy
do obsługi pogrzebów.
Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
tel. 22 779 23 39
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Jesteśmy filią grupy przedsiębiorstw wykonujących formy drukarskie
dla przemysłu opakowaniowego i dekoracyjnego w całej Europie.
W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy
pracowników do naszego zakładu w Duchnowie k. Warszawy.

pracOwnik prOdukcyjny
poszukujemy osób do pracy w następujących działach produkcyjnych:

 druk próbny – stanowisko drukarz/pomocnik;
 obróbka skrawaniem – stanowisko tokarz/pomocnik;
 galwanizernia – stanowisko galwanizer/pomocnik;
 magazyn – stanowisko magazynier/pomocnik.
Od kandydatów oczekujemy:

 wykształcenia minimum zawodowego;
 umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
 dyspozycyjności (praca zmianowa);
 mile widziane doświadczenie w pracy w firmach produkcyjnych.
Ze swojej strony oferujemy:

 pracę w nowoczesnym przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji;
 pracę w profesjonalnym, doświadczonym zespole;
 możliwość podwyższania kwalifikacji i doskonalenia umiejętności
(szkolenia w Polsce i za granicą);
 pakiet ubezpieczenia medycznego;
 świadczenia z Funduszu Świadczeń socjalnych;
 system premiowy;
 możliwość nauki języka angielskiego.
Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
beata.wachol@saueressig.pl
zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)”.

c

Zatrudnię

do działania i samodzielnych w pracy.
Wymagane prawo jazdy kat. B.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie
aplikacji na adres: biuro@citihome.eu

 Hurtownia akcesoriów meblowych
i stolarnia w Sobiekursku zatrudni stolarzy.
Kontakt: Paweł Wierzbicki
– pawel.wierzbicki@sassc.com.pl, tel. 500 028 167

 Pretty One Józefów k. Otwocka
zatrudni krawcowe. CV proszę wysyłać na:
rekrutacja@prettyone.pl lub tel. 502 208 344

praca

 Do sitodruku młodych, przyuczę. Praca
w Józefowie. Dobre warunki, tel. 501 099 562

 Kelnerkę/kelnera do karczmy w Kołbieli,
na pełny etat, tel. 509 280 501

 Krawcowe, tel. 603 179 744

 Kucharkę, pomoc kucharza, na produkcję,
Otwock, tel. 501 852 563

uwaGa!
ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do cZwartku, 25 StyCZnia,

do godz. 15

 Narzędziownia NTS FORM atrudni
frezera (maszyny konwencjonalne). Oczekujemy doświadczenia i sumienności. Praca
w Józefowie. Umowa o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 608 081 962
 Panią do sprzątania klatek schodowych,
3 razy w tygodniu. Pana do sprzątania,
odśnieżania osiedla na stałe, tel. 504 984 359
 Panią i pana do serwisu sprzątającego
zatrudnię, tel. 784 019 354

 Poszukujemy pracownika na stanowisko
Agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie w branży.
Poszukujemy osób zmotywowanych

 Pracownika z doświadczeniem do pracy
w kuchni. Praca od poniedziałku do piątku
w godz. 6-14. Atrakcyjne warunki, tel. 603 262 999

 Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników do nowego
zakładu w Całowaniu na stanowiska:
operator maszyn wtryskowych
i rozdmuchowych, specjalista
ds. hot stampingu, specjalista ds. sitodruku.
Prosimy o przesyłanie CV na adres:
praca@novopak.com.pl

 Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników na stanowiska:
operator maszyn wtryskowych
i rozdmuchowych – do nowego zakładu
w Całowaniu. Operator elektrodrążarki
CNC i wgłębnej – do narzędziowni
w Otwocku. Prosimy o przesyłanie
CV na adres: praca@novopak.com.pl

 WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. zatrudni
panią do biura, CV proszę przesyłać
e-mailem na: wimar@onet.pl, tel. 507 190 781

 Zatrudnię elektryka, tel. 607 047 972,
603 631 960
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 Wawer, 360 m2, cena 990 000 PLN, 2001 r.,
10 pokoi. Dom 3-kondygnacyjny, na każdym
piętrze mieszkanie. Parter: kawalerka, 1 piętro
i poddasze po 110 m2. Elżbieta Dobrucka,
tel. 505 045 449, www.elandom.pl

Szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry,
ZUS (Płatnik-przekaz elektroniczny),
prace biurowe, tel. 698 085 542
 Kulturalna emerytka zaopiekuje
się samotną osobą w zamian
za możliwość zamieszkania z nią,
tel. 510 074 532

 Zaopiekuję się starszą osobą,
poprowadzę dom lub posprzątam,
tel. 666 856 645

niEruchomości
Sprzedam dom
Nowy dom w stanie surowym w Otwocku,
ul. Grunwaldzka, 164 m2/800,
cena 310 000 zł, tel. 603 187 945
 Glinianka, budynek wolnostojący,
z przeznaczeniem usługowym,
o powierzchni 70 m², powierzchnia
działki 250 m², wszystkie media,
w okolicy domy jednorodzinne.
Cena: 150 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Malcanów, budynek wolnostojący
z 2003 roku, mieszkalny, jednorodzinny
o powierzchni 130 m², powierzchnia
działki 2000 m², prąd, wodociąg,
szambo, ogrzewanie własne olejowe,
w okolicy domy jednorodzinne.
Cena: 699 000 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 budynki (dom jednorodzinny i dochodowy zakład produkcyjny).
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
Malcanów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
pow. 265 m2/1533 m2, wysoki standard.
Cena: 880 000 PLN, oferta: 1418/ODS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 231
Józefów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
170 m2/2203 m2, garaż, ul. Jagodowa.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1364/ODS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
 Otwock, 230 m2, cena 989 000 PLN.
4 pokoje, garderoba. Rezydencja, eleganckie,
luksusowe wnętrze. Pow. działki 900 m2.
Aneta Rak-Odolak, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl

 Otwock, 173 m2, cena 275 000 PLN
do negocjacji, 2/3 udziału. Zabudowa
bliźniacza, podpiwniczona, garaż, media, ogródek
z altanką, spokojna okolica, tereny zielone. Alicja
Leszczyńska, tel. 880 373 373, www.elandom.pl

wiZytÓwki

 Otwock, 25 m2, cena 122 000 PLN.
Okazja! Parter, cicha, spokojna okolica,
500 m od centrum. Jarosław Sokół,
tel. 660 280 277, 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
 DUCHNÓW – 3435 m2 – 150 tys. zł.
Wydane warunki zabudowy. 6 działek już
sprzedanych. Prąd, woda, gaz; komunikacja
miejska. OKAZJA. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 JÓZEFÓW – działki pod inwestycję,
na poleżenie. Sąsiedztwo Emowa – 8500 m2
– 135 tys. zł lub rejon ul. Nadwiślańskiej
– 5100 m2 – 65 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 gm. WIĄZOWNA. Działki z wydanymi
warunkami zabudowy z cenami od 40 do 88 tys.
zł. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – 16600 m2
– 699 tys. zł. Superlokalizacja dla dewelopera.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 MICHALIN – prestiżowa lokalizacja.
Rejon podmiejskiej zabudowy rezydencyjnej.
1058 m2. Wśród sosen, z dala od miejskiego
zgiełku i jednocześnie bardzo blisko W-wy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 WAWER – 2477 m2 – 780 tys. zł. Pod
6 budynków jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej i bliźniaczej. Piękna działka blisko
Warszawy. Sosnowe lasy, infrastruktura.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 trEning PErsOnalny  FizJOtEraPia
ul. Sikorskiego 113, Józefów
tel. 696 376 377
www.maszynownia.org

taXi For you
l 506 300 988

rEMOnty, BudOwa dOMÓw
uSŁuGi dEkarSkiE
inStaLacjE EL./cO
Okna, SZyBkO, taniO

ich spreche Deutsch!

tEL. 574 339 109

1,6 zł/km

Eugeniusz Badura
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 OTWOCK – 708 m2 – 144 tys. zł.
Wszystkie media, blisko szkoły,
autobusu. Ok. 2 km od PKP. Nowe,
ładne zabudowania w sąsiedztwie.
Dobre wymiary. Cicha i zielona okolica. WZ.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 Gm. CELESTYNÓW – usługowa;
700 m od Trasy Lubelskiej (S17).
4000 m2 – 130 tys. zł! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, tel. 22 789 33 81, 669 999 000

 gm. Wiązowna – DZIECHCINIEC
– bardzo ładne działki budowlane z cenami
poniżej 100 tys. zł. Prąd, woda. 300 m
od przystanku komunikacji miejskiej i sklepu.
Lasy i cisza. Tanie działki blisko Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

Glinianka, pow. 1250 m2, WZ na wolno stojący
dom jednorodzinny, media: prąd oraz woda miejska, dojazd drogą asfaltową, w okolicy las, stadnina koni, domy jednorodzinne, cena: 79 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Świder, blisko PKP, 509 m²,
kwadrat, zabudowa jednorodzinna.
Cena: 209 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Kilińskiego, 2306 m2,
WZ na dom jednorodzinny, prąd
i wodociąg, starodrzew, spokojna okolica.
Cena: 470 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Mlądz, 1236 m2, wymiary
21 m x 60 m, druga linia zabudowy od
ul. Majowej, prąd, starodrzew, spokojna
okolica. Cena: 139 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Całowanie, 10 400 m2, możliwość
pobudowania hali, prostokąt o wym.
48 x 227 m, dojazd asfaltem. Cena: 320 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Soplicowo, 1396 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew. Cena: 255 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Narutowicza, pow. 2212 m²,
MPZP, dostęp do wszystkich mediów,
w sąsiedztwie sklepy, apteka, szkoła,
restauracja, częściowo ogrodzona i z jednej
strony graniczy z lasem. Cena 205 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, pow. 1538 m², miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zabudowa
jednorodzinna, wszystkie media: prąd, woda,
gaz, kanalizacja, działka porośnięta starodrzewem, domy jednorodzinne. Cena: 499 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Zakręt, Trakt Brzeski, 800 m², ogrodzona,
woda i prąd, szybki dojazd do centrum
Warszawy, złożono wniosek o WZ na dom
jednorodzinny oraz na budynek
usługowo-handlowy. Cena: 199 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Karczew, 440 m2, cena 120 000 PLN.
Budowlana, kwadrat, wszystkie media, blisko
sklepy i centrum miasta. Aneta Rak-Odolak,
tel. 660 280 920, www.elandom.pl
 Józefów, 1900 m2, cena 644 000 PLN.
Budowlana, prostokąt, droga dojazdowa
asfaltowa. Elżbieta Dobrucka, tel. 505 045 449,
www.elandom.pl
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Pawilon 15 m2, bazar Batorego,
tel. 663 793 815
 Pokój w Otwocku młodej dziewczynie
uczącej się lub pracującej, tel. 507 301 526

Falenica, pow. 1100 m2 , media: prąd, projektowany
wodociąg i gazociąg, dojazd drogą utwardzoną,
w okolicy las i łąki, domy jednorodzinne, dobry
dojazd do Warszawy, cena: 440 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

Glinianka – działka budowlana,
pow. 1870 m2 media: prąd,
woda w drodze, oferta: 1720/OGS.
Cena: 200 000 PLN, do negocjacji,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – działka budowlana, 600 m2.
Wszystkie media, spokojna okolica.
Cena: 259 000 PLN, oferta: 1710/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018

Sprzedam mieszkanie
 Otwock, ul. Karczewska, 61 m², drugie
piętro, 3 pokoje, widna kuchnia, balkon,
po remoncie, gotowe do wprowadzenia,

Otwock – mieszkanie 54 m2, 2 pok.,
piętro: 2/3, Wioska Szwajcarska, balkon.
Cena: 280 000 PLN, oferta: 2336/OMS
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776

Otwock – mieszkanie 65 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, garaż, winda, stan dewelop.
Cena: 355 000 PLN, oferta: 1633/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 484
Otwock – mieszkanie 35 m2, 1 pok.,
piętro: 2/3, piwnica, balkon, 2000 r.
Cena: 189 000 PLN, do negocjacji!
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – mieszkanie 62 m2, 2 pok.,
piętro: 1/2, os. zamknięte, balkon, piwnica.
Cena: 346 000 PLN, oferta: 2323/OMS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 231
Otwock – mieszkanie 54,5 m2, 3 pok.,
piętro: 3/4, os. Warszawska, do remontu.
Cena: 223 000 PLN, oferta: 2331/OMS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591

w pełni umeblowane, garaż w cenie,
WWW.CITIHOME.EU

2 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica.
Cena: 269 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

3 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica, do wprowadzenia, wysoki standard. Cena: 299 000 zł,

po remoncie, gotowe do wprowadzenia,
w pełni umeblowane, garaż w cenie,
375 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Zamenhofa, apartament 98 m²,
2 piętro, 2 pokoje, w pełni wyposażony
w wysokim standardzie, balkon,
cena: 449 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wczasowa, 106 m²,
1 piętro, 4 pokoje, 2 łazienki,
garderoba, w pełni wyposażone
w dobrym standardzie, balkon,
cena: 649 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

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

 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbane,
czynsz najmu 1400 zł/mies.,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Batorego, 57 m², 1 piętro,

 Otwock, ul. Giżycka, 70 m², parter,

 Otwock, centrum, 60 m², 3 pokoje,
parter, zadbane, częściowo umeblowane,
taras, ogrodzone, na cele biurowe
lub nieuciążliwą działalność
gospodarczą, czynsz najmu
1600 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 70 m2, cena 3000 PLN,
powierzchnia sklepowa, pod działalność.
Aneta Rak-Odolak, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl

 Otwock, ul. Zygmunta, 51,5 m², 1 piętro,

3 pokoje, widna kuchnia, balkon,

 Józefów, 80 m2, cena 2300 PLN,
do negocjacji + opłaty za media. 4 pokoje,
parter domu jednorodzinnego. Miejsce
parkingowe. Anna Lenicka, tel. 666 223 604,
www.elandom.pl

 Lokal z klimatyzacją na Ługach,
tel. 604 493 420

280 000 zł, tel. 513 401 901,

tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, 57 m2, cena 1400 PLN + opłaty
za prąd wg licznika oraz wywóz szamba,
2 pokoje, miejsce parkingowe.
Umowa okazjonalna. Anna Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl

 Józefów, 89 m2, cena 690 000 PLN, 2002 r.,
3 pokoje. Dwupoziomowy, nowoczesny
apartament. Niski blok. 2 łazienki, garderoba.
Kameralne, ogrodzone osiedle.
Anna Lenicka, tel. 666 223 604,
www.elandom.pl

Sprzedam
SkLEp Z OdZiEżą daMSką
w cEntruM OtwOcka
z wyposażeniem,
lokal wynajmowany
na bardzo korzystnych warunkach,
tel. 693 144 393, 22 779 51 09

kupię
Kupię kawalerkę w Otwocku,
tel. 503 849 381

Poszukujemy mieszkań w centrum
Otwocka, 2 pokoje, do remontu
lub/i do wprowadzenia, tel. 22 788 55 65,
e-mail: biuro@portman.com.pl

Poszukujemy działek budowlanych
ok. 600 - 800 m2 pod dom jednorodzinny,
blisko centrum Otwocka, tel. 22 788 55 65,
e-mail: biuro@portman.com.pl

do wynajęcia

 Mieszkanie 38 m2, tel. 516 138 974

 Noclegi pracownicze! Tel. 22 299 11 92,
533 553 816

 Otwock, kawalerka,
centrum. Aneta Rak-Odolak,
tel. 660 280 920, www.elandom.pl

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie,
domlub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
m.stelmaszak@neostrada.pl

uSŁuGi
Budowlane
 Elektryk, tel. 509 280 724

dla domu
 Naprawa AGD, tel. 605 787 587
Pranie verticali, żaluzje, rolety.
Verticale, domofony, tel. 601 94 36 74
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 wySokieJ kLaSy SpeCJaLiStka, wykłaDowCZyni

pani dr ElżBiEta StEcko
– LoGopeDa DZieCi i DoroSłyCh.

 najnowocześniejszy gabinet poDoLoGiCZny w otwocku.

wyżSZy wyMiar OpiEki MEdycZnEj
kardioloG,
kardioloG dZiEcięcy
wykonuje JEdynE w otwocku Echo SErca u dzieci,

nEuroloG, nEuroloG dZiEcięcy,
okuliSta, larynGoloG

 MEDYCYNA PRACY
praCownia BaDań kierowCów
- pSyChoteChnika
BaDania na Broń
 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
 TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
 REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
 TERAPIA UZALEŻNIEŃ
 BADANIA SŁUCHU
 PUNKT POBRAŃ
 BADANIA USG
otwock, ul. kraSZEwSkiEGo 95, tEl. 22 812 81 81

CZynne pon. – pt. 8-20

lEkarZE SpEcJaliści doroSŁych i dZiEci
StomatoLoG, ortoDonta, pSyChiatra

klinika JEdnEGo dnia
GaStroSkopia, koLonoSkopia

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

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

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

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

tel. 22 710 37 30
OTWOCK, ul. Kołłątaja 4
budynek Forum, I piętro
ZABIEGI:
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
dr n. med. Marcin Milecki
lek. med. Magdalena Pieniężna
lek. med. Stanisław Rak
lek. med. Oleg Tchoriwski
lek. med. Cezary Walczyński
lek. med. Aleksander Wielopolski
dr n. med. Piotr Zakrzewski
ORTOPEDA DZIECIĘCY:
lek. med. Karolina Lisiecka
NEUROLOG:
lek. med. Urszula Ziółkowska
REUMATOLOG
dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek
INTERNISTA DIABETOLOG
dr Iwona Walicka-Głaszczka

WKŁADKI
TERMOPLASTYCZNE W 30 MIN!

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

konSultacJE
lEkarZy SpEcJaliStów
 GinEkOLOG, pSychOLOG
– lek. med. Maja świetlicka
 GinEkOLOG, patOMOrfOLOG
– lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 pSychiatra
– lek. med. urszula Sulimierska
 nEurOLOG
– dr n. med. Maria Maliszewska
– lek. med. norbert kolmaga
 urOLOG
– lek. med. radosław Szostek
 rEuMatOLOG, intErniSta
– lek. med. Monika Lubas
 radiOLOG, uSG
– lek. med. iwona jarosz-cedro
 kardiOLOG
– lek. med. irmina fidala
 pEdiatra
– lek. med. narine Zatikyan
 EndOkrynOLOG
– lek. med. katarzyna Grzegorzewicz
 fiZjOtErapEuta
– mgr Ewa urban

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

 nadciśnienie

 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu

 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

introligatorskie
 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

diaGnoStyka oBraZowa

 rtG
 tomoGrafia kompUterowa
 reZonanS maGnetyCZny
 mammoGrafia
 USG

w SprZEdaży

różnE
nauka
Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327

BOny pOdarunkOwE

 Egzaminy gimnazjalne – Testy humanis-

dLa BaBci i dZiadka

tyczne – Powtórka materiału, tel. 693 280 472

Badania laBoratoryJnE
punkt poBraŃ Czynny OD 7.15
 BaDania krwi
 BaDania hormonaLne
 patoLoGia CiĄŻy
 BaDania BioChemiCZne
 DiaGnoStyka infekCJi
 DiaGnoStyka ChoróB
nowotworowyCh
 SeroLoGia GrUpy krwi
 tokSykoLoGia
 DiaGnoStyka aLerGii

promocJa

BaDaniEEkG –20 pLn
ul. powstańców warszawy 3
(parking od ul. Smolnej)

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.

 Matura, zagrożenia, lekcje bieżące. Polski
– Historia – WOS. Skutecznie,
tel. 693 280 472
 Prace dyplomowe, książki, artykuły
naukowe, prasowe, teksty reklamowe
– redakcja, korekta, tłumaczenia na angielski,
tel. 693 280 472

wÓjt GMiny cELEStynÓw

infOrMujE
W siedzibie Urzędu gminy w Celestynowie
przy ul. reguckiej 3 został podany
do publicznej wiadomości
na okres 21 dni wykaz nr 1/2018
dotyczący nieruchomości gruntowych,
położonych w miejscowościach Celestynów
i stara Wieś, stanowiących własność
gminy Celestynów, przeznaczonych
do oddania w dzierżawę na czas określony.
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OBwiESZcZEniE
StarOSty OtwOckiEGO
z dnia 5 stycznia 2018 roku
na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2008 roku o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031)

ZawiadaMiaM
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa
ul. Zielnej na odcinku od ul. świderskiej do ul. turystycznej w Otwocku” na następujących
działkach ewidencyjnych: obręb 14: 32, 6/3, 5/1, 5/6, 2/7, 3
na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 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 posiadającej
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. 8.15-17.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-14.00) w wydziale architektury i Budownictwa w Otwocku,
ul. komunardów 10, pokój nr 14, tel. 0-22-788-15-34 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 dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego
(dz. u. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 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.
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oGŁoSZEniE o licytacJi niEruchomości
komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w otwocku anna
Bachańska, zastępca komornik piotr Szewc, na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28.02.2018 r.
o godz. 12:00 w budynku Sądu rejonowego w otwocku, mającego
siedzibę przy ul. armii krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej: 05-480 karczew, wieś
łukówiec, działka niezabudowana nr 258 obrębu 0007, dla której
iV wydział ksiąg wieczystych Sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze kw wa1o/00054262/3. powierzchnia działki nr 258 wynosi 4900 m2, działka niezabudowana
stanowi tereny rolne. kształt działki bardzo wydłużony, trapez, teren
płaski z obniżeniem w rejonie cieku wodnego. Działka nieużytkowana,
w obniżeniu terenu zieleń naturalna, w pozostałej części niewielkie
fragmenty zakrzewione. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
teren bez naniesień budowlanych, bez przyłączy infrastruktury technicznej. możliwość zabudowy tylko jednym budynkiem mieszkalnym.
Suma oszacowania wynosi 187.000,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.700,00 zł,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
powszechna kasa oszczędności Bank polski Sa oddział 12 w warszawie 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751.
rękojmia może 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.
Zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. ( Dz. U.
2003 nr 64 poz. 592) o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie
nieruchomości rolnej poza wyjątkami przewidzianymi w tej ustawie może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego krajowego
ośrodka wsparcia rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek.
Uczestnik przyszłej licytacji komorniczej dotyczącej zbycia nieruchomości rolnej powinien uprzednio uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego kowr na nabycie nieruchomości rolnej.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc 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. 10:00 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.

