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Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa MArFLEX
– M.J. MAiLLiS PoLAnd Sp. z o.o. poszukuje do swojej siedziby
w Karczewie k. warszawy (ok. 25 km) osoby na stanowisko:

POMOCNIK OPERATORA LINII PRODUKCYJNEJ
(PR03/2019)
zAkrES oBowiązków:
 pomoc operatorowi w obsłudze linii produkcyjnej,
 zdejmowanie rolek z gotowym produktem z nawijaków,
 ustawianie wyrobu gotowego na palecie,
 pakowanie,
 etykietowanie,
 utrzymywanie porządku na stanowisku pracy,
 praca zmianowa po 12 h (2 dni pracy, 2 dni przerwy).
wyMAgAniA:
 wykształcenie zawodowe lub średnie,
 umiejętność pracy w grupie,
 odpowiedzialność, sumienność i zdyscyplinowanie,
 dyspozycyjność (praca zmianowa w ruchu ciągłym).
oFErUJEMy:
 pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 doskonalenie zawodowe w doświadczonym zespole,
 umowę o pracę,
 system bonusowy uzależniony od wyników pracy,
do 15% miesięcznego wynagrodzenia,
 opiekę medyczną dla pracownika i członków rodziny,
 ubezpieczenie grupowe dla pracowników i członków rodziny,
 owocowe poniedziałki,
 bony dla pracowników na Boże narodzenie,
 paczki dla dzieci na święta Bożego narodzenia,
 dojazdy do pracy na trasach: Maciejowice–Karczew;
Sobolew–Karczew.
zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie
aplikacji cV z podanym numerem referencyjnym i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres
e-mail: praca@maillis.pl
zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja Administratora danych:
Informujemy, że w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać dane
osobowe. Administratorem danych jest firma Marflex – M.J. Maillis Poland Spółka z o.o. z siedzibą
w 05-480 Karczew przy ul. Przemysłowej 4. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na
adres e-mail: praca@maillis.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane będą
przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu do 30.06.2019 r. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli wyrażasz
zgodę na wykorzystanie swoich danych w tym procesie rekrutacji prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marflex
– M.J. Maillis Poland Spółka z o.o moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby tej rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016 r.). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze
mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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prAcA
zatrudnię

 Do prac przy dachach, Józefów i okolice,
tel. 509 741 266
 Do pracy w kuchni w Józefowie,
tel. 606 258 323
 Ekspedientkę do sklepu EKO w Józefowie,
tel. 606 258 323
 Fryzjera/kę, tel. 504619755

 Krojczego 1/2 etatu, tel. 504 730 613
Masarnia Misior zatrudni na pełny
etat pracownika fizycznego. Bardzo dobre
warunki pracy. Atrakcyjne zarobki,
tel. 227885604, mail: biuro@misior.com.pl

Mercedes-Benz w Aninie salon
samochodowy Autotrade zatrudni pracownika do magazynu części.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl
 Pomocnika, hydraulika,
tel. 505 128 513
 Poszukujemy pracownika
do warsztatu. Zajmujemy się regeneracją
zacisków hamulcowych. Praca
w Otwocku, tel. 601 913 711

 Praca w Wiązownie dla mężczyzn
przy produkcji regranulatów.
Praca zmianowa. Doświadczenie
nie jest wymagane. Umowa
o pracę. Kontakt tel. 501-318-323
 Pracownik fizyczny przy budowie
sieci telekomunikacyjnych Józefów,
tel. 500 177 061
 Pracownika do myjni samochodowej
w Otwocku, tel. 665 506 565
 Pracownika do sklepu spożywczego,
okolice Celestynowa, tel. 607 314 966
 Pracownika do wykończenia wnętrz,
tel. 602 58 32 13
Pracowników budowlanych, tel. 605 562 710,
dar-dariuszd@wp.pl
 Przyjmę do pracy na stanowisko opiekuna
osoby starszej w Domu Opieki w Józefowie
k. Otwocka, tel. 795 213 760
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe,
krawców, tel. 507 138 194
 Zatrudnię panie do szycia.
Tel. 606 702 313
 Zatrudnimy elektromontera
instalacji systemów alarmowych
oraz pracowników ochrony,
tel. 512 058 609 lub 601 306 533

Polskie biuro handlowe firmy UAB Lietpak
zAtrUdni do PrAcy w otwockU

Key Account MAnAger
opakowania z tworzyw sztucznych.
WyMAgAniA:
 komunikatywny język angielski,
 doświadczenie w sprzedaży B2B,
 czynne prawo jazdy kat. B,
 gotowość do częstych podróży służbowych.

cV proszę przesłać na adres: packaging.praca@wp.pl

Firma produkcyjna z okolic karczewa

PoSzUkUJE do PrAcy:
 eleKtroMechAniKA,
 MechAniKA,

 inżynierA utrzyMAniA ruchu.

tel. +48 22 780 66 11
e-mail: sekretariat@mpack.com.pl
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nieruchoMości
Sprzedam dom

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

 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Dom i budynki
gospodarcze. Działka o pow. 2700 m2. Media.
Szkoła, autobus, PKP. Nieruchomość
z potencjałem, niecałe 50 km od Pałacu
Kultury. 165 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – centrum.
Dla dwóch rodzin lub pod usługi – w doskonałej lokalizacji. Usytuowany przy głównej,
asfaltowej ulicy. Wszystkie media. Pow. 200 m2
– cena 350 tys. zł. Kilkadziesiąt metrów od
szkoły, przedszkola i przystanków autobusowych. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – ładne domy do wykończenia wg własnej aranżacji. Atrakcyjna
lokalizacja. Cisza, las, komunikacja miejska,
bardzo dobry dojazd do centrum stolicy.
Parter i użytkowe poddasze. 120 m2
– 249 tys. zł lub 389 tys. zł (stan surowy
otwarty/zamknięty). 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

 Celestynów, dom o pow. 150 m2, działka
800 m2, świetna lokalizacja,
cena 620 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 Warszawa-Wawer, bliźniak, pow. domu
200 m2, działka 440 m2, cena 785 000 zł, Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Warszawa-Wawer, dom o pow.
200 m2, działka 440 m2; 6 pokoi,
cena 785 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Józefów, dom o pow. 124 m2,
działka 664 m2, 5 pokoi, cena 768 000 zł,
Anna Walczyna, tel. 660 280 776,
www.elandom.pl

 Otwock, okolice ul. Żeromskiego,
wolno stojący, cegła, w stanie deweloperskim 180 m2, działka 905 m2, parter
z użytkowym poddaszem, 5 pokoi,
2 łazienki, spiżarka, ogrodzony, taras,
ogród, spokojna okolica, cena: 540 000 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 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
 Józefów, dom 200 m², działka 770 m²,
ul. Noakowskiego, dom jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej, wysoki
standard wykończenia, ogrzewanie
gazowe, cena 899 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, dom 50 m², działka 414 m²,
dom murowany z lat 60., ogrzewanie
własne, możliwość podłączenia gazu,
cena 280 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 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

 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
Kopki, gm. Wiązowna – dom wolnostojący,
pow. 200 m2, działka 1000 m2,
wysoki standard.
Cena: 620 000 PLN, oferta: 1625/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 660 317 591

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
 Działkę budowlaną, 1500 m2, Karczew
ul. Częstochowska, warunki zabudowy,
tel. 603 795 132
 Sprzedamy działki pod inwestycję
przemysłową, Karczew-Janów po lewej
stronie, tel. 603 795 132
 Gm. WIĄZOWNA – pięknie położona
działka budowlana (wydane warunki zabudowy) z zadbanym domkiem letniskowym
o pow. 36 m2 (2 sypialnie, salon, kuchnia
i WC). 640 m2 – 108 tys. zł. W okolicy domy
jednorodzinne, sosnowe lasy, przystanek komunikacji miejskiej. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – bardzo ładne działki budowlane w cenach poniżej 150 tys. zł. Wszystkie
media, obok szkoły, przystanków komunikacji miejskiej. Wśród zieleni i w sąsiedztwie
nowych domów jednorodzinnych. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 DZIECHCINIEC – do wyboru 1
z 8 pięknych działek budowlanych. Sąsiedztwo nowych domów. W bliskiej okolicy
pełna infrastruktura (np. szkoły, przedszkola)
i przystanek ZTM – autobus do W-wy.
1350 m2 – 149 tys. zł. 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
 Otwock, Świder, 1200 m2, budowlana,
MPZP, zabudowa mieszkaniowa,
bliskość lasu, dojazd asfaltowy, wszystkie
media w drodze, bardzo ładna, 800 m
od PKP, cena: 445 000 zł, tel. 513 401901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Jaśminowa, 538 m2, wśród
zabudowy jednorodzinnej, wszystkie
media, cena: 102 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Kresy, 606 m², prostokąt,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wszystkie media, cena: 270 000 zł,
tel. 513 401901, WWW.CITIHOME.EU

wIzYTówKI
 PRANIE vERTICALI
 żALUzJE, ROLETY

 vERTICALE, DOMOfONY

TEL. 601 94 36 74
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Sprzedam działkę cd.

 Otwock, Soplicowo, 5312 m², leśna, inwestycja kapitału, w Studium Uwarunkowań
działka przewidziana pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną, cena: 200 000 zł,
tel. 513 401901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Śródborów, 1000 m²,
prostokąt, warunki zabudowy na dom
jednorodzinny, prąd, wodociąg, II linia
zabudowy, cena: 250 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

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

Otwock – działka budowlana, 632 m2,
22 x 30 m, media w ulicy.
Cena: 140 000 PLN, oferta: 1907/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro 1/1, taras, OKAZJA.
Cena: 340 000 PLN, oferta: 2653/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Józefów – działka leśna budowlana, 920 m2,
20 x 45 m, prąd i gaz w granicy działki.
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1909/OGS

Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
dwupoziomowe, taras, ogród.
Cena: 250 000 PLN, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Sprzedam mieszkanie

 Otwock, centrum, mieszkanie 48 m ,
trzy pokoje, III piętro, sprzedam bezpośrednio, cena 225 000 zł, tel. 666 253 056
2

Karczew – mieszkanie 71 m2, 4 pok.,
piętro 3/3, piwnica, loggia, os. Ługi.
Cena: 310 000 PLN, oferta: 2571/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

 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

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

 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

 Działka budowlana w Jatnem, 1700 m2,
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

 Góra Kalwaria, działka na sprzedaż, pow.
4560 m2, budowlana, ze wszystkimi mediami,
bardzo dobra lokalizacja, cena 700 000 zł,
tylko 1% prowizji, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, biuro: ul. Kościelna 14
Dyzin – działka budowlana,
1753 m2, 37 x 45 m, media w ulicy, OKAZJA.
Cena: 140 000 PLN, oferta: 1912/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Wawer – działka budowlana, 852 m2
31 x 27,5 m, media w granicy działki.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 1915/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
dwupoziomowe, os. Wioska Szwajcarska.
Cena: 290 000 PLN, oferta: 2649/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Otwock – mieszkanie 91 m2, 4 pok.,
3 piętro, os. Wioska Szwajcarska.
Cena: 470 000 PLN, oferta: 1803/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock, ul. Karczewska, 38 m², parter, dwa pokoje, otwarta kuchnia, piwnica, blisko przystanek,
park, szkoła, przedszkole. Cena: 199 000 zł,
tel. 513 401 901, 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. Świerkowa, 93 m², dwupoziomowe, 2 piętro, salon z otwartą kuchnią, trzy
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, ul. Górna, 47 m², nowe budownictwo, 2 pokoje, winda, do wprowadzenia,
idealne pod inwestycję, cena: 320 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Mieszkanie 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

 Mieszkanie na sprzedaż – Morskie Oko,
39,24 m2, otwarta kuchnia z pokojem, korytarz, łazienka i garderoba z dużym tarasem
26 m2, parter, cena 280 000 zł, czynsz 270 zł,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

Do wynajęcia

 Dwupokojowe, Otwock 1200 zł + liczniki,
tel. 606 699 865
 Kawalerka do wynajęcia w Otwocku,
tel. 608 358 766 po 15
 Tanie domki dla pracowników,
tel. 510 728 102

 Linia otwocka. Dom wolno stojący do wynajmu pod dom opieki, min. 5 pokoi, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl
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 Do wynajęcia dom w Józefowie,
pow. 187 m2, działka 575 m2,
wysoki standard, otwarta, w pełni
wyposażona kuchnia, 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

Do wynajęcia lokal

 Lokal biurowo-usługowy 25 m2,
Karczew, wysoki standard, 1200 zł
(do negocjacji), tel. 692 981 538
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet
stomatologiczny, lekarski, sklep
(woda bieżąca, pomieszczenia
socjalne), tel. 602 468 683
 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765
 Lub sprzedam atrakcyjny obiekt handlowy
w Celestynowie, pow. 187 m², parking przed
budynkiem. Cena wynajmu 4500 zł/mies.
WILSON`S NIERUCHOMOŚCI,
TEL. 668 864 250

Otwock, ul. Sosnowa, lokal handlowo-usługowy
75 m², parter z witryną od ulicy, wszystkie media.
Istnieje możliwość wynajęcia lokalu obok
o powierzchni 68 m2 lub połączenia dwóch lokali,
co łącznie dałoby powierzchnię 143 m2.
Czynsz najmu: 4900 zł/mies., tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Kupię
 Bezpośrednio kupię mały domek do 80 m2
na małej działce, tel. 570 960 333
 Linia otwocka. Dom wolno stojący
do zakupu, 5 sypialni, salon. Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl

 Otwock, centrum, mieszkanie 25 m²,
pokój, kuchnia, łazienka, po generalnym
remoncie, w pełni wyposażone, czynsz najmu
1400 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, mieszkanie, I piętro, 2 pokoje,
pow. 37 m2. Cena 225 000 zł, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock. mieszkanie, poddasze, 4 pokoje,
pow. 90 m2. Cena 385 000 zł, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock, mieszkanie, I piętro, 3 pokoje,
pow. 101 m2, dwa miejsca parkingowe,
562 000 zł, Beata Moch, tel. 660 160 606,
www.elandom.pl

Otwock – ul. Poniatowskiego, kawalerka
po remoncie, 25 m2, umeblowana, piętro: 3
Cena: 1500 PLN + opłaty, oferta: 1652/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

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

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

StoMAtologiA

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
 Malowanie dachów, tel. 601 203 559
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710

Dla domu

ul. Andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
PANTOMOGRAM, IMPLANTY,
PERIODONTOLOGIA

LOGOPEDA
URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

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

różne
Kupię
 KUPIĘ STARĄ MOTORYNKĘ,
MOTOROWER, MOTOCYKL,
TEL. 600 817 479
 KUPIĘ STARE PROSPEKTY
I KATALOGI MOTORYZACYJNE,
TEL. 600 817 479

różne
oFErUJEMy
PALEty
AngiELSkiE.
wyPALAny
znAk Uk
(Mogą Być
BEz znAkU).

tel. 730 048 394
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gABinet
oKuliStyczny
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

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

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

– diagnoza i terapia
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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nauka

przychoDniA leKArSKA zDroWy Miś
dLA dziEci i doroSłych

 Analiza tekstów poetyckich, prozatorskich
i innych tekstów kultury – zajęcia językowe.
Tel. 693 280 472
 Polski – Historia – WOS. Matura, egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje bieżące.
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Skutecznie. Tel. 693 280 472

MotoryzAcJA
Kupię

 Skup samochodów, tel. 793 304 091

SPEcJALiści:
 peDiAtrA

 interniStA
 chirurg

 DerMAtolog
 DietetyK

 FleBolog

 gineKolog

 KArDiolog
 oKuliStA

oBwiESzczEniE
StAroSty otwockiEgo

 pSycholog

na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy mostu w km 0+238,60 drogi
gminnej nr 270955W przez rzekę świder w miejscowości otwock
wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, projektem stałej organizacji ruchu i pełnieniem nadzoru
autorskiego” na następujących działkach ewidencyjnych:
w gminie otwock, obręb 203: 1/4, 1/1, 36/13, 35,
w gminie Wiązowna, obręb emów: 504/3, 500, 502.
nieruchomości objęte obowiązkiem dokonania przebudowy
istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem
drogowym: w gminie otwock, obręb 203: 1/2, 36/14.

 pSychiAtrA

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

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia
obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach
pracy Starostwa Powiatowego w otwocku (pn. 8.00-16.00, wt., śr., czw.,
pt. 8.00-15.15) w wydziale Architektury i Budownictwa w otwocku
(ul. komunardów 10, p. 14, tel. 0-22-788-15-34, w. 372) i w tym terminie
złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2018 r., poz. 2069 z późn. zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Starosta Otwocki
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oBwiESzczEniE
StAroSty otwockiEgo
na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2008 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (dz. U. z 2018 roku, poz. 1474)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej pod nazwą „rozbudowa drogi gminnej
w miejscowości pogorzel w gminie osieck” na następujących
działkach ewidencyjnych w gminie osieck: obręb 9 - pogorzel:
796, 1855, 1856, 1918.
na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda
tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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. 8.1516.00, śr., pt. 8.15-15.15) 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 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy strona
działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli strona
ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu
pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. w sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron
pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały
jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Starosta Otwocki

ogłoSzEniE
Starosta otwocki informuje, że 2 kwietnia 2019 r. w siedzibach
Starostwa Powiatowego przy ul. górnej 13 i komunardów 10
w otwocku został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu
do najmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa, ozn. jako dz. ew. nr 5/1 w obr. 50
w otwocku, uregulowanej w księdze wieczystej nr wA1o/00000047/7.
wykaz, o którym mowa powyżej, zostaje wywieszony na 21
dni – tj. od 2 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
więcej informacji na temat przedstawionej powyżej nieruchomości można uzyskać w wydziale gospodarki nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w otwocku przy ul. komunardów 10 (pokój
Starosta Otwocki
nr 20), tel. 788 15 37, 788 14 65 w. 361.

OBwIEszCzENIE
sTAROsTY OTwOCKIEGO
na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z 23 kwietnia 2008 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
zAwIADAMIAM
o sprostowaniu z urzędu decyzji nr 2/2019 wydanej z upoważnienia Starosty Otwockiego z 17.01.2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „budowa drogi gminnej ul. Polnej (długość 966,83 m) od ul. lubelskiej do ul. brzozowej
z budową zjazdów i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości
Wiązowna” 19.02.2019 r.
ORAz INfORMUJę
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. postanowienia
w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach: poniedziałki 8.15-17.00,
środy i piątki 8.15-15.15 w Wydziale Architektury i budownictwa w Otwocku, ul. Komunardów 10, pokój nr 14, tel. 022 788 15 34 w. 372.
POUCzENIE
na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty
publicznego ogłoszenia.

uWAgA!
ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do czWArtKu,
11 kwiEtniA,
do godz. 15

