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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.

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

Firma Jardźwig S.C. z siedzibą w Józefowie
poszukuje

praCownika FizyCznego
Oczekujemy uczciwości
i rzetelnej realizacji powierzonych zadań.
Gwarantujemy stałe zatrudnienie,
atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie.
więcej informacji pod nr telefonu 601 277 990

www.jardzwig.pl

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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Firma wheeler polska Sp. z o.o.

ZAtRUdNi
pracowników
do składania rowerów
i prac magazynowych.
Mile widziane doświadczenie
w branży rowerowej.
Wymagane prawo jazdy kat. B.
Pełen etat. Miejsce pracy: Majdan
(gmina Wiązowna).

Tel. 22 789 00 16
biuro@wheeler.pl
Osoba niepaląca.

zaTrUDniMy praCownikÓw

ZAtRUdNię

(PEłEN ZUS itP., FiRMA PAńStWOWA)

osobę z prawem jazdy kat. C i e,

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.

mile widziane uprawnienia

kontakt tylko osobisty w siedzibie firmy:
Zakład Oczyszczania w Józefowie, ul. Wyszyńskiego 7,
05-420 Józefów, w godz. od 7.30 do 13.30.

Praca: województwo

do obsługi koparki
lub koparko-ładowarki.
mazowieckie. Umowa o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie.

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.).

DrUkarz – operaTor
Miejsce pracy: Bogucki Folie, Jatne 35
zadania:
 obsługa przemysłowej drukarki fleksograficznej
z centralnym cylindrem,
 kontrola jakości realizowanych prac,
 nadzór nad procesem drukowania,
 dbanie o stan techniczny urządzeń i stanowiska pracy.
wymagania:
 doświadczenie w obsłudze maszyn drukujących,
 samodzielność w działaniu, dokładność i operatywność,
 znajomość zagadnień z zakresu zarządzania barwą
oraz kalibracji barwnej urządzeń drukujących.
oferujemy:
 ciekawą pracę w nowoczesnej organizacji,
 atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
dla Ciebie i twoich bliskich,
 możliwość współuczestnictwa w zarządzaniu firmą
poprzez udział w programie sugestii pracowniczych.

CV proszę przesyłać na adres: kadry@bogucki-folie.pl
lub kontakt osobiście: Jatne 35

Szukam

pracOwnika
budOwLanegO

Tel. 660-785-435

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.

z doświadczeniem, bez nałogów.

zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

teL. 603 053 060

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

zatrudnię

 Do sitodruku młodych, przyuczę.
Praca w Józefowie. Dobre warunki,
tel. 501 099 562
 Firma zatrudni kierowcę kategorii C+E na
chłodnię w transporcie krajowym. Wymagania: karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy,
tel. 508 706 052
 Hurtownia akcesoriów meblowych
i stolarnia w Sobiekursku zatrudni stolarzy.
Kontakt: Paweł Wierzbicki
– pawel.wierzbicki@sassc.com.pl,
telefon 500 028 167
 Krawcowe, tel. 603 179 744

 Księgową do biura rachunkowego,
znajomość KPiR i Płatnika, tel. 605 684 811,
biurohaber@wp.pl
 Opiekunkę do 2-letniego chłopca.
Praca od lutego, na cały etat. Miejscowość
Józefów k. Otwocka, tel. 508 004 474
 Opiekunkę do pomocy dla starszej osoby,
na dochodne, w Otwocku, os. Stadion,
tel. 693 125 721
 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

 WIMAR-Chłodnia Sp. z o.o. zatrudni
pracowników z uprawnieniami na wózki
widłowe, tel. 500 075 073

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

Szukam

 Dąbrówka, budynek wolno stojący
z 2005 roku, mieszkalny, jednorodzinny,
o powierzchni 70 m², powierzchnia działki
– 1054 m², prąd, wodociąg, szambo, ogrzewanie własne węglowe, w okolicy domy jednorodzinne, cena: 370 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Kierowca kat. B, C, D, E, posiadam
aktualne dokumenty, tel. 789 047 460

 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, tel. 510 074 532
 Szukam pracy – remonty budowlane,
panele, karton gips itp., tel. 731 062 713

 Szukam pracy jako kucharka lub pomoc,
Otwock lub okolice, tel. 794 088 410 po 19

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 wolno stojący,
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

wiZYtÓwki

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
22-789-33-81, 669-999-000
 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – 180 m2/
2100 m2 – 885 tys. zł. Ładne miejsce i dom.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
Otwock – ½ bliźniaka, 6 pokoi, pow.120 m2,
działka: 280 m2, do remontu, 4 kondygnacje.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 1218/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
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
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 JÓZEFÓW – działka pod inwestycję, na
poleżenie. 8500 m2 – 135 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 JÓZEFÓW – działka pod inwestycję,
na poleżenie. 5100 m2 – 65 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
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
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
22-789-33-81, 669-999-000
 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
22-789-33-81, 669-999-000
 Gm. CELESTYNÓW – usługowa;
700 m od Trasy Lubelskiej (S17).
4000 m2 – 130 tys. zł! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000
 MALCANÓW – 4500 m2 – 99 tys. zł.
Z warunkami zabudowy na dom
jednorodzinny i budynek gospodarczy.
Ciche miejsce. Komunikacja miejska,
szkoła w pobliżu. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Otwock, 173 m2, cena 290 000 PLN, 2/3
udziału. Zabudowa bliźniacza, budynek podpiwniczony, garaż, media, ogródek z altanką,
spokojna okolica, tereny zielone. Anna Betnarska, tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 Wiązowna, 148 m2, cena 730 000 PLN,
2012 r., 4 pokoje. Pow. działki 915 m2.
Funkcjonalny, zadbany dom z pięknie
zagospodarowanym ogrodem, rolety
antywłamaniowe, alarm. Elżbieta Dobrucka,
tel. 505 045 449, www.elandom.pl

 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

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
 Gm. WIĄZOWNA. Działki
z wydanymi warunkami zabudowy
z cenami od 40 do 88 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
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.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m2,
warunki zabudowy, kostka, nowe domy
w okolicy, cena: 250 000 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: 139000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
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 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.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Andriollego, 40 m²,
4 piętro, 2 pokoje, kuchnia, balkon,
do odświeżenia, cena: 170 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 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: 199 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765

 Otwock, ul. Zygmunta, 51,5 m², 1 piętro,
2 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica,
cena: 269 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Batorego, 57 m², 1 piętro,
3 pokoje, kuchnia, balkon, piwnica,
do wprowadzenia, wysoki standard,
cena: 299 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Giżycka, 70 m², parter,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon,
po remoncie, gotowe do wprowadzenia,
w pełni umeblowane, garaż w cenie,
375 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Pogorzel, pow. 600 m2, WZ na wolno
stojący dom jednorodzinny, media: prąd,
woda, szambo, dojazd drogą asfaltową,
w okolicy las, domy jednorodzinne,
cena: 69 000 zł, tel.: 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia lokal

 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

 Lokal usługowy, 63 m2, na gabinet
stomatologiczny, lekarski, sklep
(woda bieżąca, pomieszczenia socjalne),
tel. 602 468 683
 Lokal z klimatyzacją na Ługach,
tel. 604 493 420
 Józefów, 89 m , 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
2

 Otwock, 72 m2, cena 360 000 PLN do
negocjacji. 4 pokoje, rozkładowe, bardzo
dobra lokalizacja. Anna Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl
 Otwock, 65 m2, cena 385 000 PLN, 2010 r.,
4 pokoje, 1 piętro. Ciche, ogrodzone osiedle.
Duży balkon, piwnica, 2 miejsca parkingowe,
1,5 km do stacji PKP. Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl

Sprzedam
Sklep – art. BHP, odzież robocza,
tel. 601 148 458

Do wynajęcia

Dąbrówka – działka budowlana, pow. 743 m ,
media: prąd, woda, pierwsza linia zabudowy.
Cena: 111 500 PLN, 1 km od PKP Stara Wieś,
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

 48 m2, 2 pokoje z kuchnią, os. Warszawska,
Otwock, tel. 886 791 030
 Otwock, ul. Karczewska, 61 m², drugie
piętro, 3 pokoje, widna kuchnia, balkon,
po remoncie, gotowe do wprowadzenia,
w pełni umeblowane, garaż w cenie,
280 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbane,
czynsz najmu 1400 zł/mies.,
790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

kupię

 Budynek gospodarczy na działalność
usługową lub działkę budowlaną
mieszkaniowo-usługową, tel. 501 319 114

 Otwock, parterowy dom. Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 Otwock, kawalerka, centrum.
Aneta Rak-Odolak, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl

 Do wynajęcia mieszkanie w domu jednorodzinnym dla 4 osób, umeblowane, wyposażone, Świder, tel. 605 76 75 93
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
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Całowanie – działka przemysłowa,
pow. 3000 m2, 24 x 124 m, media:
prąd, dojazd asfaltowy.
Cena: 165 000 PLN, oferta: 1709/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

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

Biura, plac utwardzony w Otwocku,
tel. 601 649 609

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.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

2

 Przystosowany na sklep spożywczy
z wyposażeniem w Puznówce
koło Pilawy, tel. 508 311 397

Otwock – mieszkanie 98 m , 2 pok.,
piętro: 2/3, os. zamk., garaż, balkon.
Cena: 449 000 PLN, oferta: 2270/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

 Jednopokojowe i dwupokojowe mieszkanie z wygodami, nowe, w Świdrze przy stacji
PKP, tel. 602 33 18 54
 Mieszkanie 2 pok., tel. 508 725 140

 Noclegi pracownicze! Tel. 22 299 11 92,
533 553 816
 Wynajmę lub sprzedam dom w Karczewie,
tel. 514 02 02 37
 Józefów, 57 m , 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
2

 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
 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. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub 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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Dla domu cd.

gaBineT
okUliSTyCzny
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
DiagnoSTyka oBrazowa

 RtG
 tOMOGRAFiA kOMPUtEROWA
 REZONANS MAGNEtyCZNy
 MAMMOGRAFiA
 USG

w SprZedażY

bOnY pOdarunkOwe
dLa babci i dZiadka
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.

Medyczne

 Dentysta, Józefów, ul. Sobieskiego 14,
www.dentystakrzysztoftrybicki.pl,
protetyka ekstrakcje, tel. 696 009 003

SToMaTologia
ul. andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
pantOMOgraM
iMpLantY
periOdOntOLOgia
introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

rÓżne
nauka

 Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów,
tel. 660 016 327

Sprzedam

 Wyposażenie sklepu spożywczego:
lady, regały, krajalnica, nowa waga,
tel. 573 363 779
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ZawiadOMienie burMiStrZa karcZewa

ZawiadOMienie burMiStrZa karcZewa

o podjęciu przez radę Miejską w karczewie uchwały nr XLiV/392/2017
z 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu cmentarza miejskiego w karczewie

o podjęciu przez radę Miejską w karczewie uchwały nr XLiV/393/2017
z 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu położonego w zachodniej części karczewa

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez radę Miejską w Karczewie Uchwały nr XliV/392/2017 z 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
cmentarza miejskiego w Karczewie oraz prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
projekt planu będzie opracowany w skali 1:1000 i obejmie teren oznaczony na
załączniku graficznym do uchwały (zamieszczony poniżej).
zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, w poniedziałek w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz.
8-16, w terminie do 5 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski do planu będą rozpatrywane przez Burmistrza Karczewa.
przedmiotem opracowywanego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko
oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
zainteresowani mogą składać wnioski do zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie lub osobiście ustnie do protokołu w Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, w poniedziałek
w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz. 8-16, w terminie do 5 lutego 2018 r. oraz
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@karczew.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do
rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Karczewa.

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez radę Miejską w Karczewie Uchwały nr XliV/393/2017 z 14 września
2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części Karczewa
oraz prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
projekt planu będzie opracowany w skali 1:1000 i obejmie teren oznaczony na
załączniku graficznym do uchwały (zamieszczony poniżej).
zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, w poniedziałek w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz.
8-16, w terminie do 5 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski do planu będą rozpatrywane przez Burmistrza Karczewa.
przedmiotem opracowywanego dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko
oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
zainteresowani mogą składać wnioski do zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie lub osobiście ustnie do protokołu w Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, w poniedziałek
w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz. 8-16, w terminie do 5 lutego 2018 r. oraz
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@karczew.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym
do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Karczewa.
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ogŁoSzenie o liCyTaCJi nierUChoMośCi
komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Anna
Bachańska Zastępca komornik Piotr Szewc, ogłasza, że
5.02.2018 r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego
w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii krajowej 2 w sali nr 1
odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej
w Otwocku przy ul. Radosnej 32, stanowiącej działkę ew. nr 61/3
w obrębie 45, dla której iV Wydział ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr wa1o/00032928/0
– stanowiącej współwłasność dłużników. działka nr 61/3 o powierzchni
378 m2, kształt: zbliżony do prostokąta, teren płaski. Zabudowana budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, działka
uzbrojona – doprowadzone przyłącza infrastruktury technicznej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny – 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, posadowiony w ostrej granicy. Wybudowany w roku
1998. Powierzchnia zabudowy (wg kartoteki budynków): 89 m2.
Powierzchnia użytkowa (w funkcji powierzchni zabudowy): 142,40 m2
+ podpiwniczenie 71,2 m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z cegły wapienno-piaskowej, fundamenty betonowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą, obróbki blacharskie.
Elewacje – tynki cementowo-wapienne, ściana zachodnia bez tynków.
Schody zewnętrzne żelbetowe. doprowadzone przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telefoniczne. W podpiwniczeniu garaż i pomieszczenia gospodarcze.
Budynek gospodarczy – parterowy, niepodpiwniczony,
z 1972 roku, wybudowany w ostrej granicy. Powierzchnia zabudowy:
37,00 m2, powierzchnia użytkowa: 29,60 m2. Wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany. Budynek gospodarczy z częścią garażową.
doprowadzone przyłącze elektryczne.
Suma oszacowania to 647.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 431.334,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64.700,00 zł. Rękojmię
należy uiścić w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:
pko Bp Xii o/warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
Rękojmia może być również 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 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 wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.18:00
oraz przeglądać w sekretariacie i Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii krajowej 2 protokół opisu
i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego
sądowego 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.

oBwieSzCzenie wÓJTa gMiny wiĄzowna
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie wiązowna

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. U. z 2017 r., poz. 1073
z późn. zm,) Wójt Gminy Wiązowna zawiadamia o podjęciu
24 kwietnia 2017 r. uchwały nr 63.XXXiX.2017 Rady Gminy
Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych gminy Wiązowna.
wyżej wymienioną uchwałę wraz z załącznikami graficznymi obrazującymi obszary, których dotyczy sporządzenie
planu miejscowego, można pobrać ze strony internetowej Urzędu
gminy wiązowna: http://bip.wiazowna.pl/public/get_file.php?id=
394858, jest też ona dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu
gminy wiązowna.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl, w terminie do 7 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 pkt. 1,
art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) przystępuje się do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla ww. projektu planu miejscowego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok.
005, oraz mogą złożyć wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail:
urzad@wiazowna.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2018 r.
w Urzędzie Gminy Wiązowna lub na jego adres. Wnioski złożone po
tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym
do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wiązowna.
Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny

Uwaga!
Ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do CzwarTkU,18 StyCZNiA,

do godz. 15

