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Producent opakowań
kosmetycznych

PraCa
Zatrudnię
n Mercedes-Benz Autotrade w Aninie
zatrudni specjalistę do spraw marketingu

POSzuKujE
PracOWniKa
do zakładu w całowaniu:

– CV proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

Zatrudnię montażystę okien,
tel. 501 793 995

OPERATOR MASZYN
WTRYSK/ROZDMUCH.
Prosimy o przesłanie cV na adres:
praca@novopak.com.pl

Pyrylandia Sp. z o.o.
Firma o ugruntowanej pozycji na rynku z branży elektronicznej,
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby
na stanowisko:

Specjalista ds. zaopatrzenia i magazynu (K/M)
Miejsce pracy: Warszawa/Wawer
Opis stanowiska:
• kontrola bieżących stanów magazynowych i utrzymywanie zapasów,
• bieżące prowadzenie dokumentacji magazynowej,
• wydawanie materiałów z magazynu,
• inwentaryzacje stanów magazynowych,
• prowadzenie zakupów magazynowych,
• pozyskiwanie i analiza ofert dostawców,
• zabezpieczenie terminowości dostaw,
• kontrola i ewidencja zamówień,
• kompletowanie i prowadzenie dokumentacji zakupowej,
• odbiór przesyłek.
Wymagania:
• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Oﬃce (Word, Excel, itp.),
• zdolność do działania pod presją czasu,
• wysokie poczucie odpowiedzialności,
• dokładność, samodzielność w działaniu, komunikatywność
i zaangażowanie.
Dodatkowe atuty:
• wszelka wiedza techniczna,
• znajomość nazewnictwa technicznego.
Oferujemy:
• pracę w Polskiej firmie działającej od ponad 25 lat w branży
radiołączności dla kolejnictwa,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność
gospodarczą,
• możliwość rozwoju i nabywania nowych kwalifikacji.
Prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@pyrylandia.com.pl

Szukam
n KPiR, VAT, płace, ZUS-Płatnik, prace
biurowe, tel. 698 085 542
n Jeśli potrzebujesz pomocy w domowych
porządkach zadzwoń 662 327 833. Pomogę.
n Mechanik samochodowy. Szukam pracy
na linii Otwock-Wawer, 666 317 779
n Potrzebujesz pomocy w ogarnięciu zakamarków, które omijasz i drobnych naprawach?
– 577 013 980
n Umyję okna, pomogę w porządkach
domowych. INFO 500 642 371

nieruChOMOśCi
Sprzedam dom
n Michalin, dom wolno stojący, dwulokalowy,
10 pokoi, 220 m2, 899 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
n Józefów, dom wolno stojący, pow. 250 m2,
działka 1 217 m2, 950 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
n Glina, dom pow. 120 m2, 3 pokoje,
poddasze, taras, działka 712 m2, blisko
placówek oświat., 620 000 zł do negocjacji,
Joanna Gruba, tel. 660 280 311
n Józefów, dom wolno stojący, pow. 190 m2,
4 pokoje, działka 1 124 m2, 2 domy i garaż
na działce, 1 589 000 zł, Anka Betnarska,
tel. 600 10 1000, www.elandom.pl

FLOrYSTY LuB FLOrYSTKi.
Wymagania: doświadczenie w pracy, kreatywność,
umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin w oparciu
o umowę o pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją.
cV wraz z przykładowymi zdjęciami prac proszę wysyłać
na adres: kwiaciarniaotwock@gmail.com, tel. 603 053 060

Józefów – dom wolno stojący 230 m2,
4 pokoje, działka 692 m2, garaż.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1845/ODS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Józefów – dom o pow. 220 m2, działka o pow.
900 m2, 5 pokoi, stan deweloperski, garaż.
Cena: 1 200 000 zł, oferta: 1851/ODS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

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

n Józefów, 150 m2, działka 950 m2, 6 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, po generalnym remoncie,
gotowy do wprowadzenia, cena 699 000 zł,
tel. 507 847 874, Citihome Nieruchomości

n Otwock-Mlądz, 113 m2, działka
3 617 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
gotowy do wprowadzenia, dostęp do rzeki,
cena 599 000 zł. Tel. 516 085 587,
Citihome Nieruchomości
n Dom na sprzedaż w Malcanowie, nowy,
155 m2, działka 1 500 m2, cena 750 000 tys. zł,
tel. 500 871 954. Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak
n Dom na sprzedaż w Karczewie,
pow. 214 m2, pow. działki 965 m2, osiedle
przy rynku, cena 1 015 000 zł, tel. 500 871 954.
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, oferta na wyłączność

nDziałka na sprzedaż w Malcanowie,
1 500 m2, budowlana, cena 200 000 zł,
ogrodzona, tel. 500 871 954. Nieruchomości
od A do Z, właściciel Aneta Rak-Odolak
n Otwock Wielki, piękna działka, 3 300 m2,
WZ na dom jednorodzinny, okolice jeziora
Rokola, media w ulicy. Cena 280 000 zł,
tel. 790 740 210, Citihome Nieruchomości
n Łukówiec, gm. Karczew, 1 024 m2, WZ, prostokąt, rolno-budowlana, cena 82 000 zł, tel.
503 301 559, Citihome Nieruchomości
n Otwock, 1 520 m2, ul. Chrobrego,
budowlana, MPZT, wszystkie media,
cena 685 000 zł, tel. 516 085 587, Citihome
Nieruchomości

zabudowy na dom jednorodzinny, prąd,
zabudowa jednorodzinna w bezpośrednim
sąsiedztwie. Cena 140 000 zł, tel. 513 401 901,
Citihome Nieruchomości

ngm. Karczew – 1 600 m2 – 97 tys. zł. Wydane
warunki zabudowy na dom jednorodzinny.
Wiejskie klimaty, cisza i spokój. Dużo zieleni.
Prąd i woda, infrastruktura i komunikacja miejska.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
n JÓZEFÓW – 2 068 m2 – 842 tys. zł. Pod dwa
domy lub jeden dom jednorodzinny. Prąd i gaz
przy działce. Otulina sosnowych lasów.

n Michalin, wschodnia strona, pow. 1 294 m2 ,
650 000 zł, jest Miejscowy Plan Zagospodarowania, Beata Moch, tel. 660 160 606,
www.elandom.pl

W sąsiedztwie nowe, eleganckie domy. Cisza
i spokój. Infrastruktura i komunikacja miejska.

i osobnym biurem oraz sklep, pow. 255 m2,

Piękna, kształtna działka tuż pod Warszawą.

Karczew – centrum, cena 500 000 zł,

NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,

tel. 500 871 954. Nieruchomości od A do Z,

nDziałka na sprzedaż w Malcanowie,
3 400 m2, budowlana, wszystkie media,
niedaleko szkoły podstawowej,
cena 490 000 zł do małej negocjacji,
tel. 500 871 954. Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak

n Dziechciniec, 1 361 m2, prostokąt, warunki

n Otwock-Śródborów, 150 m2, działka 300 m2,
po remoncie. Cena 660 000 zł,
tel. 790 740 210, Citihome Nieruchomości

n Do sprzedaży stolarnia z mieszkaniem

KWiaciarnia W OtWOcKu POSzuKujE

Otwock-Świder – dom wolno stojący
pow. 230 m2, do remontu, działka 615 m2,
wszystkie media. Cena: 529 000 zł,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018

22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

właściciel Aneta Rak-Odolak. Oferta na

n OTWOCK – 16 821 m2 – 1 115 000 zł.

wyłączność

Superlokalizacja pod 10 domów. Wszystkie

n Dom na sprzedaż w Karczewie, o pow. 170

media, szkoły, przedszkola, PKP, doskonałe

m2, wolno stojący, pow. działki 513 m2, cena

działka. 300 m od rzeki Świder, obok

900 000 zł do negocjacji, okolica rynku Kar-

sosnowego lasu. W sąsiedztwie

czew, tel. 500 871 954. Nieruchomości od

budowane są nowe domy. OKAZJA,

A do Z, właściciel Aneta Rak-Odolak.

NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,

Oferta na wyłączność

22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

połączenie ze stolicą. Wymiarowa, sucha

Otwock – działka budowlana 1 375 m2,
wym. 31 x 44 m, wszystkie media.
Cena: 395 000 zł, oferta: 2297/OGS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018
Otwock-Świder – działka budowlana,
pow. 2 313 m2, wym. 66 x 35 m, media w ulicy.
Cena: 555 120 zł, oferta: 2001/OGS,
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
Karczew – działka budowlana 978 m2,
wym. 35 x 28 m, media: prąd.
Cena: 169 000 zł, oferta: 2289/OGS,
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Pogorzel Warszawska – działka budowlana,
pow. 1 350 m2, wym. 40 x 34, media w ulicy.
Cena: 259 000 zł, oferta: 1991/OGS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
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Sprzedam lokal
nOTWOCK – działka przemysłowa/usługowa
(4 281 m2), zabudowana halą.
Superlokalizacja. Budynek magazynowo-produkcyjny o pow. 144 m2, z 6 dodatkowo wydzielonymi pomieszczeniami (łazienka, WC,
biuro, szatnia, magazynki). Media. Dojazd asfaltowy. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
nPogorzel, gm. Celestynów, 220 m2, działka
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Otwock – mieszkanie 84 m2, 5 pokoi,
do remontu, 3 piętro, balkon, piwnica.
Cena: 415 000 zł, oferta: 3001/OMS,
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776
Otwock – mieszkanie 46,7 m2, 3 pokoje,
do remontu, 2 piętro, balkon, piwnica.
Cena: 289 000 zł, oferta: 2987/OMS,
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
2

Otwock – mieszkanie 48 m , 2 pokoje,
do wprowadzenia, loggia, 2 piętro, piwnica.
Cena: 319 000 zł, oferta: 3007/OMS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018

otwock, ul. grunwaldzka 13
Tel. 22 710 18 01, 710 18 88
rcz@rcz.com.pl rejestracja@rcz.com.pl
www.rcz.com.pl
Wizyty umaWiane są telefonicznie lub e-mailoWo

1 200 m2, obiekt produkcyjno-magazynowy
z częścią socjalno-biurową, wymaga własnej

Do wynajęcia mieszkanie

adaptacji, cena 379 000 zł, tel. 513 401 901,

n Pokój z kuchnią, 38 m2 (domek gosp.),

Citihome Nieruchomości

ogrzewanie gazowe, tel. 516 138 974

nNa sprzedaż stolarnia z mieszkaniem

n Mieszkanie dwupokojowe na wynajem,
2

i osobnym biurem oraz sklep, pow. 255 m ,
Karczew, centrum, cena 500 000 zł,
tel. 500 871 954, Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, oferta na
wyłączność

Sprzedam mieszkanie

Warszawa-Śródmieście, 40 m2, z windą,
cena 3 500 zł + opłaty, tel. 500 871 954,
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak
n Mieszkanie na wynajem, 40 m2, w Otwocku
– Morskie Oko, nowe, winda, 3 piętro,
cena 2 100 zł plus kaucja. Tel. 500 871 954.

n Otwock, mieszkanie 54 m2, 2 pokoje,

Nieruchomości od A do Z, właściciel

słoneczne, z możliwością dokupienia miejsca

Aneta Rak-Odolak

w garażu podziemnym, 320 000 zł,

Do wynajęcia lokal

Arkadiusz Lenicki, 660 280 042,
www.elandom.pl
n Warszawa, mieszkanie 57 m2, 3 pokoje,
15 piętro, 485 000 zł, Żaneta Marszał,
tel. 660 280 920, z.marszal@elandom.pl,
www.elandom.pl

n Józefów, obiekt przemysłowo-biurowo-poprodukcyjny na nieuciążliwą działalność,
pow. 600 m2, teren ogrodzony, pow. 750 m2.
Wynajem długoterminowy. Czynsz najmu

n Józefów, Warsztat/hala, pow. 307 m2, działka
614 m2, 3 bramy, 3 stanowiska, kanały, teren
zamknięty, wys. 4,1 m, 8 000 zł/miesięcznie
+ opłaty, Joanna Gruba tel. 660 280 311,
www.elandom.pl

Kupię
Kupię za gotówkę 2-3 pok. mieszkanie
przy ul. Chopina lub Wrońskiego.
Tel. 574 327 632
n Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,

własność, parter z ogródkiem ok. 100 m2,

tel. 22 789 33 81, 669 999 000,

po remoncie, kuchnia do własnej aranżacji,

m.stelmaszak@neostrada.pl, www.stelmaszak.pl

cena 140 000 zł, tel. 513 401 901,

n Józefów, działkę ze starodrzewiem, Anka

Citihome Nieruchomości

Betnarska, tel. 600 10 1000, www.elandom.pl

n Mieszkanie na sprzedaż w Otwocku,
centrum, ADRIA, 2-pokojowe, cena 350 000 zł,
tel. 500 871 954. Nieruchomości od A do Z,

n Józefów, Michalin, mieszkanie dla seniora,
parter/I piętro, 2 pokoje, GOTÓWKA,
Joanna Gruba, tel. 660 280 311

właściciel Aneta Rak-Odolak
n Mieszkanie na sprzedaż w Otwocku,
Morskie Oko, kawalerka, pierwsze piętro,
cena 250 000 zł, tel. 500 871 954. Nieruchomości od A do Z, właściciel Aneta Rak-Odolak

Szczepienia
Stomatologia
ortoDoncja
maSaż
aKupunKtura
pełen zaKreS uSg – w tym uSg oKa

n Wynajmę lokal na Ługach przy pętli

10 000 zł netto/mies. + media, tel. 503 301 559,

n Otwock, ul. Kraszewskiego, 21 m2, odrębna

GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA

autobusowej, tel. 604 493 420

Citihome Nieruchomości

Osiedle Ługi, 36 m², 3 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, balkon, piwnica, cena 225 000 zł,
tel. 507 847 874,
Citihome Nieruchomości

leKarze wSzyStKich Specjalności

Pilnie poszukujemy dla naszych klientów
nieruchomości na terenie Otwocka,
www.portman.com.pl, tel.: 22 788 55 65

otwocK, ul. KraSzewSKiego 95,
tel. 22 812 81 81

REJESTRACJAMP@RCZ.COM.PL
WWW.DWOREK.RCZ.COM.PL

medycyna pracy
psychoterapia
psychotechnika
specjaliści

usg – pełen zakres
– w tym usg płuc
fizjoterapia
echo serca
holter
dietetyk

OgłOszenia drObne usługi/różne
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Dla domu
URSZULA L KWIATEK

TEL. 793 656 450

Moskitiery, żaluzje, rolety, verticale,
domofony, tel. 601 94 36 74

DIETETYK
KLINICZNY

n nadwaga
n leczenie
insulinooporność
n leczenie cukrzycy
n nadciśnienie
n cholesterol
n leczenie
holistyczne
n doradztwo
psychologiczne
w czasie pandemii

Finanse
Pożyczki InkasoCity do 2000 zł,
minimum formalności, szybka decyzja,
tel. 792 307 229

rÓŻNE
n Angielski – wszystkie poziomy. Matura,
przygotowanie do certyfikatów, tłumaczenia.
Filolog po długim pobycie w USA.
Tel. 693 280 473

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

n Warsztaty teatralne, lekcje aktorstwa, interpretacja tekstów, nauka wcielania się w rolę,
dykcja, deklamacja – konkursy, castingi, egzaminy. Tel. 693 280 472

n Rozwój osobisty i zawodowy, trening komunikacji społecznej, trening kompetencji
miękkich. Sesje indywidualne. Skutecznie
i profesjonalnie. Tel. 693 280 472

UsłUGI
kupię
n Introligator, tel. 603 912 688

Budowlane
n DOCIEPLANIE BUDYNKÓW SZYBKO,

Stare meble, antyki, urządzenia, wszelkie
starocie, tel. 501 30 40 41

Oddam

n Oddam płyty chodnikowe, betonowe,
tel. 602 112 609

TANIO, SOLIDNIE, TEL. 502 053 214
Docieplanie budynków – elewacje – solidne
ekipy – tel. 602 482 572

Elewacje – solidne ekipy – tel. 602 482 572

Remonty: malowanie mieszkań, biur,
elewacji budynków, mycie myjką ciśnieniową. Karton-gips, gładź szpachlowa,
panele. Wymiana drzwi. Tel. 784 198 603
n Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441
n Hydraulik – złota rączka, usługi, naprawy,
tel. 533 223 858

– wykaz nr 72/2020 – ul. Agrestowa 7
– wykaz nr 73/2020 – ul. Bysławska 102
– wykaz nr 74/2020 – ul. Derkaczy 3A
– wykaz nr 75/2020 – ul. Żegańska 24B
– wykaz nr 76/2020 – ul. Urocza 20

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA
MIASTA OTWOCKA

Nauka

Introligatorskie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
INFORMUJE
że od 10.11.2020 r. w siedzibie ZGN w Dzielnicy Wawer, ul. Trakt Lubelski 353,
i w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie
dzielnicy Wawer przeznaczonych do wydzierżawienia:
– wykaz nr 67/2020 – ul. Derkaczy 3A
– wykaz nr 68/2020 – ul. Drozdowa 5,5A
– wykaz nr 69/2020 – ul. Włókiennicza 86
– wykaz nr 70/2020 – ul. Chryzantemy 1/5
–wykaz nr 71/2020 – ul. Barcewicza 6, Chryzantemy

OPIEKA
ON-LINE
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UWAGA!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do czWArtkU,
19 listOpada,
do godz. 15

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 283) podaję do
publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020
– 2023” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020 – 2023”.
Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Otwocka” są zgodne z obowiązującym
ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi
w programach wyższych szczebli. W niniejszym Programie,
w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych
zmian i zagrożeń stanu środowiska, określono cele systemowe
i kierunki interwencji, w ramach których wyznaczono zadania
krótkoterminowe i długoterminowe. Realizacja tych działań
umożliwi spełnienie obowiązujących wymogów prawnych, jak
również poprawę stanu środowiska na terenie miasta i jakości
życia mieszkańców.
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka
na lata 2020 - 2023" wyznacza ramy dla realizacji późniejszych
przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko,
wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano
prognozę oddziaływania na środowisko w/w projektu.
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Otwocka na lata 2020 – 2023" wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko zamieszczony został na stronie internetowej Miasta
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia,
decyzje”.
W terminie od 10.11.2020 r. do 1.12.2020 roku projekt
został wyłożony do konsultacji społecznych i można składać
uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta w Otwocku,
w godzinach pracy urzędu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: umotwock@otwock.pl.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Otwocka.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Otwocka oraz poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie
o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

