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praca

Zatrudnię

 Dom opieki w Józefowie przyjmie do pracy
opiekunki i kucharki, tel. 695 701 631

 Ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Józefowie; tel. 602 629 262

 Elektryka oraz pracownika do robót
wykończeniowych; tel. 607 047 972

 Firma świadcząca usługi porządkowe
poszukuje osób do pracy na stanowisku
serwisanta w Warszawie: Falenicy. Wymagania prawo jazdy kat. B (mile widziane kat. C).
Zgłoszenia telefoniczne: 516 193 964
 Kierowcę C+E, jazda po kraju,
naczepa firanka, pewne wynagrodzenie.
Wymagane doświadczenie, karta kierowcy;
tel. 510 415 068

 Kucharkę, pomoc na kuchnię
z doświadczeniem, Otwock; tel. 501 852 563

 Mechanika samochodowego;
tel. 501 661 699

 Na pół etatu cukiernika lub osobę
do przyuczenia w pracowni tortów
w Karczewie. Możliwość przejścia na pełny
etat; tel. 501 380 200

 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie w branży.
Poszukujemy osób zmotywowanych
do działania i samodzielnych w pracy.
Wymagane prawo jazdy kat. B.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie
aplikacji na adres: biuro@citihome.eu

 Praca w hurtowni w Otwocku
dla mężczyzny do 30-tego roku życia;
tel. 603 79 36 33

 Praca w Karczewie, poszukujemy
pracowników produkcyjnych do obsługi
maszyn oraz operatorów wózków
widłowych. CV proszę wysyłać na
adam.olszanka@baks.com.pl
 Pracownik ochrony do drogerii,
10 zł netto, system 12 h, 661 360 078

 Pracownik ochrony Warszawa-Wawer
bezpośrednio przy stacji SKM. Umowa
o pracę lub zlecenie wg woli kandydata.
Również osoby już zatrudnione.
Kontakt: 507 796 961

 Przyjmę do kwiaciarni w Radości osobę
z doświadczeniem; tel. 604 358 889

 Salon w Wiązownie poszukuje fryzjerki
z doświadczeniem; tel. 603 81 11 11
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 Spółka zatrudni pracowników do prac
remontowo-budowlanych lub
do przyuczenia, tel. 503 065 148

 SPZOZ w Celestynowie zatrudni
lekarza POZ, formy zatrudnienia i finansowania do uzgodnienia, kontakt: tel. 609707091,
609124460, e-mail: zoz_cel@wp.pl
 Szkoła i przedszkole w Józefowie
zatrudni na ½ etatu administratora
budynku o powierzchni 16 tys. m kw.
CV proszę kierować na adres:
agnieszka.dziekanska@sternik.edu.pl,
tel. 509 232 998

Zakład krawiecki zatrudni krawcowe;
tel. 507 138 194
 Zatrudnię kierowcę kat C+E lub C
na 1/2 etatu, z okolic Otwocka (kraj);
tel. 660709349

 Zatrudnię mężczyzn do pracy w ochronie
w grupach interwencyjnych, tel. 22 788 46 10,
603 236 000
 Zatrudnię mężczyznę do pracy na stacji
paliw Statoil – Wólka Mlądzka, praca zmianowa. CV proszę składać osobiście lub
mailem: 75090@statoilfuelretail.com

Szukam

 Glinianka, mały domek z bali syberyjskich,
80 m²/1113 m², piękna, zalesiona działka, blisko pełna infrastruktura i komunikacja
podmiejska, 365 000 PLN, Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

Poszukujemy działek, domów,
mieszkań dla naszych klientów.
Józefów, ul. Mieni 19.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK;
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
www.stelmaszak.pl

 Gm. KARCZEW – dom 150 m2
– 165 tys. zł. Parterowy z użytkowym
poddaszem i piwnicą. Infrastruktura,
komunikacja. Dobre połączenie
z Warszawą, Mińskiem, Górą Kalwarią.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. WIĄZOWNA – dom letniskowy
36 m2 na działce 620 m2 – 135 tys. zł. Wydane
warunki zabudowy pozwalają zabudować
domem jednorodzinnym 50% działki.
Ładne miejsce wśród lasów, w sąsiedztwie
całorocznych domów, z bardzo dobrym
i szybkim dojazdem do Warszawy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik-przekaz elektroniczny), prace
biurowe, tel. 698 085 542

 Młoda, dyspozycyjna z doświadczeniem
posprząta dom, mieszkanie, wykona
prace domowe; tel. 506 938 207

 Ukrainka (44 l.) poszukuje pracy
biurowej. W Polsce na stałe od 5 lat. Doświadczenie w księgowości, tel. 787 402 356

nieruchomości
Sprzedam dom

 Otwock, ul. Górecka 59, 74 m2, budynki:
gospodarczy, warsztatowy. Wszystkie media.
Działka 880 m2, 340 000 zł; tel. 601 345 986

Osieck – dom wolno stojący, 3 pok.,
63 m2/6000 m2, dojazd asfaltowy, okazja!
Cena: 420 000 PLN, oferta: 1281/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
Otwock – dom wolno stojący, 5 pok.,
220 m2/670 m2, Kresy,
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1236/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Karczew – dom wolno stojący, 3 pokoje
100 m2/339 m2, garaż, do remontu. OKAZJA
Cena: 260 000 PLN, oferta: 1267/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

 Glinianka, ATRAKCYJNA CENA, dom
wolno stojący o pow. 72 m2, działka 800 m2,
możliwość podzielenia na dwa niezależne
mieszkania. Cena: 389 000 zł,
tel.: 513 401 901, >> WWW.CITIHOME.EU

 Młoda podejmie pracę biurową
lub na recepcji; tel. 503 664 101

 Posprzątam, umyję okna, poprasuję,
ugotuję. Mam wieloletnie doświadczenie;
tel. 505 664 640

 Karczew-143 m2/519 m2, dobra
lokalizacja, wszystkie media.
Cena: 398 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Szkolna, blisko centrum,
dom wolno stojący o powierzchni 70 m2,
działka 800 m2, wszystkie media, starodrzew,
cena: 390 000 zł, tel. 513 401 901,
>> WWW.CITIHOME.EU

 Elektroenergetyk up. SEP „E” podejmie
pracę w ww. zawodzie lub inne propozycje;
tel. 663 232 406

 Pielęgniarka na emeryturze zaopiekuje
się dzieckiem lub osobą wymagającą
opieki; tel. 721 438 273

 Glinki-100 m2/1453 m2, murowany, do remontu. Cena: 145 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Sprzedam działkę
 Wiązowna, dom w stanie deweloperskim,
127 m²/1200 m², projekt Rózia G2, alarm,
monitoring, woda, własna oczyszczalnia ścieków, zasiana trawa, dobry dojazd drogą
asfaltową, 560 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
 Otwock-Ługi, połówka bliźniaka, stan surowy, 146 m²/568 m², prężnie rozwijająca się
okolica, wśród zabudowy jednorodzinnej,
350 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl

 Otwock, duży dom 230 m²/1020 m², dobrze
wyposażony i zadbany, piękny taras, ogród
z oczkiem wodnym, garaż na 3 auta, doskonale zlokalizowany, ciche sąsiedztwo,
995 000 PLN, Jolanta Szopa, tel. 660 280 311,
www.elandom.pl

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

 Inwestycyjno-budowlaną,
pow. 7300 m2, w Ostrówcu, gm. Karczew.
Cena – 50 zł/m2; tel. 507 638 583

 Rolną – 3100 m2, blisko jeziora Rokola.
Cena – 10 zł/m2; tel. 507 638 583

 MALCANÓW – 4500 m2 – 119 tys. zł.
Z warunkami zabudowy na dom
jednorodzinny i budynek gospodarczy.
Ładna okolica. Komunikacja miejska,
szkoła w pobliżu. OKAZJA.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

wizyTówki
Kierownik budowy, nadzory
budowlane, odbiory budowlane domów
i mieszkań, doradztwo
techniczne, kosztorysy, przeglądy
okresowe budynków.

Tel. 518 533 311
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 DZIECHCINIEC – 1607 m2 – 105 tys. zł.
Działka budowlana w bardzo dobrej cenie!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Gm. WIĄZOWNA – 1250 m2 – 41 tys. zł.
Spokojna i zielona okolica, ok. 30 km
od Warszawy. Wydane warunki
zabudowy na dom jednorodzinny.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – działka
w bardzo dobrej cenie. Blisko szkoły,
przedszkola, komunikacji miejskiej.
Wszystkie media. Zieleń i nowe
zabudowania. 972 m2 – 188 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 OTWOCK – 6687 m2 – 469 tys. zł.
Pod dom jednorodzinny lub usługi
– np. dom opieki. Media, komunikacja
miejska (100 m), rzeka Świder.
Sosnowe lasy. Piękna okolica. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 USŁUGOWE – gm. Halinów - przy trasie
mińskiej – 9551 m2, i tuż obok trasy lubelskiej
– 3000 m2 (Wiązowna Kościelna). Wszystkie
media, bardzo dobre wymiary obu działek.
W sąsiedztwie zakłady produkcyjne
i usługowe. OKAZYJNA CENA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 PRZEMYSŁOWA / USŁUGOWA
– południe powiatu otwockiego.
20100 m2 – 555 tys. zł. Sucha, dobre
wymiary. Sąsiedztwo zakładów
produkcyjnych i przemysłowych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

 Okolice Zakrętu – teren inwestycyjny
dla dewelopera. Z warunkami zabudowy
na 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. 27000 m2.
Lokalizacja! NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22-789-33-81, 669-999-000

 Otwock, ul. Moniuszki, 1375 m2, starodrzew, wszystkie media, asfalt, w okolicy
nowe domy jednorodzinne. Cena: 299 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 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: 87 500 zł, tel.: 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

cykLinOwanie,
Lakier, OLej.
TeL. 601 228 111

 Czarnówka, pow. 1200 m², prąd,
wodociąg, szambo, w sąsiedztwie
zabudowa domów jednorodzinnych
z widokiem na pola i łąki. Cena 80 zł/m²,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock – 38 m2, IV p., 2 pokoje,
balkon, do remontu, centrum,
cena: 155 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Karczew – 58 m2, VI piętro, winda,
3 pokoje, balkon, do remontu, osiedle Ługi,
cena: 184 000 zł, tel. 693024482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Karczew, Całowanie. Działka
o powierzchni 1010 m2 z WZ na budynek
handlowo-usługowy, zjazd z trasy DK50.
Cena 65.000 zł, tel: 515 679 705
WWW.CITIHOME.EU

Otwock, ul. Poniatowskiego, 54,5 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, gotowe do wprowadzenia, balkon, cicha i zielona okolica. Cena: 233000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
Otwock – działka budowlana, CENTRUM,
514 m2, 28 x 18 m, wszystkie media, MPZP,
Cena: 390 000 PLN, oferta: 1600/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

Otwock – działka budowlana, 1602 m2
26 x 62 m, wszystkie media, MPZP.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 1593/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – działka budowlana, 1136 m2
30 x 37 m, prąd, woda, kanalizacja, WZ.
Cena: 216 000 PLN, oferta: 1563/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock-Świder – działka budowlana,
1460 m2, trójkąt, prąd, woda, główna ulica.
Cena: 260 000 PLN, oferta: 1616/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018
Otwock – działka budowlana, 1070 m2,
36 x 37 m, narożna, wszystkie media.
Cena: 230 000 PLN, oferta: 1577/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – działka budowlana, pow. 660 m2
22 x 30 m, WZ nadom pow. zabud. 150 m2
Cena: 250 000 PLN, 1 km od stacji PKP,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
 Józefów, 1000 m², piękna, kształtna
działka z warunkami zabudowy,
w otoczeniu domów jednorodzinnych,
starodrzew, wszystkie media w ulicy,
490 000 PLN, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10

 Józefów – 1580 m2, budowlana, ogrodzona,
media, MPZP mieszkaniowo-usługowa,
dom opieki, gabinety, ul. Wyszyńskiego,
cena: 450 000 zł lub wynajem
1900 zł/m-c tel; 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

Sprzedam mieszkanie
 3-pokojowe, Ługi; tel. 519 150 410

 Otwock, ul. Generalska, 54 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, taras
15 m2, piwnica, nowe, gotowe do wprowadzenia, cena 275.000 zł, tel. 22 719 95 30

 Józefów – 28 m2, I p., balkon, do zamieszkania, cena: 184 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock – 75 m2, I piętro, 3 pokoje,
umeblowane, balkon, nowe osiedle
cena: 449 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock – 57 m2, I p., 3 pokoje,
balkon, wysoki standard,
cena: 313 000 zł, tel. 693024482,
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

 Otwock, ul. Batorego, 30 m², 1 pokój, widna
kuchnia, do wprowadzenia. Cena: 135000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Warszawska, 73 m², 3 pokoje,
kamienica, do remontu. Cena: 167500 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Karczew, ul. Berlinga, 48 m², 3 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia.
Cena: 164 000 zł, tel.: 516 085 587,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Hallera, 68,33 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, wykończone
w dobrym standardzie. Cena: 379 000 zł,
tel.: 516 085 587 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 51 m², 2 piętro, 2 pokoje,
zadbane, przestronne, widne mieszkanie
z balkonem. Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym, zadbanym, strzeżonym osiedlu.
Cena: 250 000 zł, tel. 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Hallera, 48 m², trzecie piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, stan bardzo
dobry, gotowe do wprowadzenia, wyposażone
w dobrym standardzie. Cena: 265 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
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 Otwock, ul. Kraszewskiego, 54 m²,
1 piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, duży
balkon, gotowe do wprowadzenia, dobry standard. Cena: 309 000 zł, tel.: 507 847 874, >>
0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Wronia, 30 m², 4 piętro,
1 pokój, widna kuchnia, gotowe do
wprowadzenia, cicha i zielona okolica.
Cena: 153000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Kościuszki, 48 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia.
Cena: 204 000 zł, tel.: 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane, przestronne widne mieszkanie z balkonem, na
podłogach piękny, jesionowy parkiet. Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym, zadbanym, strzeżonym osiedlu. Przy osiedlu
przystanek autobusowy. Cena: 319 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO WWW.CITIHOME.EU

20 LaT W oTWocKu!

Sławomir Trzaskowski
tel. 601 616 570
05-400 Otwock, ul. Sosnowa 3
www.fast.nieruchomosci.pl
22 710 00 10
Otwock, 51,95 m2, nowe, dwupokojowe
mieszkanie, I p., k+ł+b.
Cena 259750 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 60161657
Nr oferty 114/2442/OMS
Otwock, 50,8 m2, wykończone
mieszkanie na III p.,
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, balkon.
Cena 247000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 108/2442/OMS
Otwock, 72,22 m2, nowe, trzypokojowe
mieszkanie, Ip., kw+ł+b.
Cena 361100 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 116/2442/OMS

Otwock, ul. Hallera, 48 m², parter, 2 pokoje,
widna, otwarta kuchnia, balkon, gotowe
do wprowadzenia. Cena: 229 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

Otwock, 60 m2, nowe, dwupokojowe
mieszkanie na III p.,
kuchnia, łazienka, balkon.
Cena 300000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 121/2442/OMS
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Otwock, 49,3 m2, bardzo ładne,
nowoczesne mieszkanie na III p.,
dwa pokoje, wyposażona kuchnia,
łazienka, balkon – gotowe do zamieszkania.
Cena 279000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 118/2442/OMS

Sprzedam
Sprzedam obiekt hotelowo-gastronomiczny,
wynajmę salę 150 m2 na przyjęcia, szkołę
tańca, inne, w Józefowie; tel. 782 904 455
 Otwock, Centrum, lokal usługowy, 74 m²,
parter z witryną, w nowej inwestycji, idealne
miejsce na prowadzenie własnej działalności,
handel, usługi stomatologiczne, salon
kosmetyczny. Cena: 7000 zł netto/m2,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

Do wynajęcia

 Dom 100 m2, 3 pokoje z działką, Soplicowo
przy PKP Śródborów; tel. 506 915 539
 Domek, Otwock, pokój, kuchnia,
łazienka, umeblowane; tel. 601 270 305
 Kawalerka, Otwock, 800 zł + liczniki;
tel. 602 735 976
 Lokal, segment 80 m, usługowy,
Sportowa 6; tel. 500 825 210
 Oferuję podnajem gabinetu pod usługi
lekarskie lub usługi beauty. Centrum
Otwocka, w budynku, gdzie działają inne
gabinety lekarskie, tel. 798 654 321
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 Otwock, mieszkanie na poddaszu, 102 m²,
4 pokoje, garderoba, jadalnia, bardzo dobrze
wyposażone, do odświeżenia, blisko
komunikacja, infrastruktura, rzeka Świder,
480 000 PLN, Arkadiusz P. Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock-Ługi, 3 pokoje, 65 m²,
III piętro, oddzielne WC, duży balkon.
Cena 240 000 PLN. Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Otwock, kawalerka do remontu, 28 m²,
III piętro, oddzielna kuchnia, balkon.
Cena - 139 000 PLN do negocjacji. Arkadiusz
P. Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Otwock, kawalerka 47 m² na parterze,
z wyposażeniem, cena 238 000 PLN,
Grażyna Makuszyńska, tel. 660 280 806,
www.elandom.pl

Otwock – mieszkanie 57 m2, 2 pok.,
piętro 0/1, bezczynszowe, OKAZJA.
Cena: 189 000 PLN, oferta: 1867/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – mieszkanie 69 m2, 3 pok.,
piętro 1/2, os. zamk., 2 balkony, garaż.
Cena: 350 000 PLN, oferta: 2150/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Otwock, 36,70 m , ładne, jednopokojowe
mieszkanie w centrum miasta, po remoncie,
parter – widna kuchnia + łazienka.
Cena 185000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 101/2442/OMS
Otwock, 54,45 m2, ładne, dwupokojowe
mieszkanie na II p., kw+ł+b
– gotowe do zamieszkania.
Cena 208000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 99/2442/OMS
2

Otwock, 34,8 m , mieszkanie na I p., jeden
pokój, kuchnia w aneksie, łazienka, balkon,
wykończone, gotowe do zamieszkania.
Cena 149000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 120/2442/OMS
Karczew, os. Ługi, 58,8 m2,
mieszkanie na II p.,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, balkon,
gotowe do zamieszkania.
Cena 205000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 119/2442/OMS

Pokoje panom; tel. 22 299 11 92
 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku; tel. 608 558 348
 W eleganckim, 4-pokojowym mieszkaniu
wynajmę pokój sympatycznej pani;
tel. 516 944 941
 Wyposażoną kawalerkę przy stacji
kolejowej w Otwocku wynajmę,
tel. 22 836 46 12, kom. 600 803 855
Otwock, 60 m2, trzypokojowe mieszkanie
na II p., k. widna+ł+WC+b,
dostępne od zaraz.
Cena 1200 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 60161657
Nr oferty 16/2442/OMW
 Śródborów – mieszkanie 62 m2,
piętro w domu jednorodzinnym,
cena: 1450 zł/m-c, tel. 693024482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM
 Otwock – mieszkanie 59 m2,
II piętro, 3 pokoje, balkon,
cena: 1800 zł/m-c, tel. 693024482
WWW.MNIERUCHOMOSCI.COM

KonSuLTacJe
LeKarZY SpecJaLiSTÓW
 ginekOLOg,paTOmOrfOLOg
–lek.med.grzegorzmatuszewicz
–pracującyrównieżwKliniceGinekologii
iPołożnictwa,międzyleskiSzpital
Specjalistyczny.
 neurOLOg – lek. med. norbert
kolmaga – pracujący również
w Klinice neurologii w wojskowym
instytucie medycznym.
 ginekOLOg, seksuOLOg
–lek. med. maja Świetlicka –pracująca
również w międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym i centrum terapii Lew-Starowicz.
 urOLOg –lek. med. radosław
szostek –pracujący również w Klinice
Urologii i Urologii Onkologicznej, centralny
Szpital Kliniczny mSwia w warszawie.
 reumaTOLOg –lek. med. monika
Lubas – pracująca również w instytucie
reumatologii w warszawie.

DiaGnoSTYKa
oBraZoWa

 RTG
 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 REZONANS MAGNETYCZNY
 MAMMOGRAFIA
 USG

reZOnanS maGnetYcZnY

promocJa
tOmOGraFia KOmPUterOwa
BaDania LaBoraTorYJne
punKT poBraŃ

 BADANIA KRWI
 BADANIA HORMONALNE
 PATOLOGIA CIĄŻY
 BADANIA BIOCHEMICZNE
 DIAGNOSTYKA INFEKCJI
 DIAGNOSTYKA CHORÓB
NOWOTWOROWYCH
 SEROLOGIA GRUPY KRWI
 TOKSYKOLOGIA
 DIAGNOSTYKA ALERGII

promocJa

-10%
ul. powstańców Warszawy 3
(parking od ul. Smolnej)

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.
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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
FIZYKOTERAPIA
ORTOPEDA DZIECIĘCY
KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE
NEUROLOG
MASAŻ

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

ZAPRASZAMY
ZABIEGI:
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- igłoterapia sucha
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
lek. med. Maciej Langner
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

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

44 OgłOszenia drObne przyjmujemy do czwartku, 30 marca, do godz. 15

27 marca – 2 Kwietnia 2017 Linia OTwOcka

polub nas na Facebooku

 Modelowanie

sylwetki
 noWość

otwock-świder, ul. Grunwaldzka 13
Tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20

www.rcz.com.pl
prZYchoDnia prZYJaZna pacJenToWi

 – Chirurgia

Lekarze specjaliści
dla dorosłych i dzieci

 Flebologia

alergolog, chirurg,
dermatolog, dietetyk,
endokrynolog, gastrolog,
ginekolog, kardiolog,
laryngolog, medycyna pracy,
neurolog, okulista, ortopeda,
proktolog, psychiatra,
pulmonolog (spirometria),
reumatolog, urolog.

 plastyczna

 Proktologia
 Ortopedia
 (komórki

 macierzyste)
 Ginekologia
 estetyczna
 Medycyna

 estetyczna
 Kosmetologia
kriocentrum s.c.
05-420 józefów,
ul. wyszyńskiego 103
22 779 28 21, 22 423 01 87
www.kriocentrum.com
www.centrumliposukcji.pl

medycyna pracy
Profesjonalna opieka medyczna dla firm

stomatologia
Pełen zakres, w tym rtg zęba

Ortodoncja

aparaty stałe i ruchome

psychiaTra i psychOTerapeuTa
- depresja, zaburzenia lękowe, nerwice,
nieśmiałość, problemy w relacjach, zaburzenia
odżywiania, trudności wychowawcze,
efektywne radzenie sobie ze stresem.

najLepszy specjaLisTa
medycyny chińskiej
w OTwOcku zaprasza!
masaż leczniczy, akupunktura

najnOwOczeŚniejsze
badania OkuLisTyczne
gdx, OcT
bezbolesne badanie oczu, jaskra,
schorzenia siatkówki, natychmiastowa
diagnoza, pole widzenia

usg
stawów biodrowych, tarczycy, brzucha, ciąża

nOwOŚĆ w OTwOcku
teraPia PSYchOLOGicZna BiOFeedBacK
– PrZYjemne dOSKOnaLenie UmYSłU.
adhd, add, PrOBLemY SZKOLne

kardiOLOg
dr małgOrzaTa hernik

klinika jednego dnia
Gastroskopia, kolonoskopia,
rektoskopia,
usuwanie żylaków odbytu

psychOTechnika

pracOwnia badań kierOwców zaprasza:
- KierOwców, KierOwców ZawOdOwYch,
KandYdatów na KierOwców,
OPeratOrów wóZKów widłOwYch itP.

szczepienia
Pełen zakres
wykonywane na miejscu

certyfikowany punkt
szczepień medycyny
podróży
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Do wynajęcia cd.

 Otwock, Andriollego, 73 m², drugie
piętro, widna kuchnia, 3 pokoje, balkon,
w pełni umeblowane i wyposażone w dobrym
standardzie, czynsz najmu 1800 zł/mc,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)

Do wynajęcia lokal

Leczenie zachowawcze, protetyka,
implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

 Lokal (kwiaciarnia) na Ługach;
tel. 604 493 420
 Lokal 80 m2, parter, witryny, ścisłe centrum
Otwocka; tel. 605 250 605

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

Telefon: 607 654 216
Godziny otwarcia: pon.-pt. 1500-2100
wt., czw. 800-1300, sob. 900-1300

 Otwock, lokal usługowy, 80 m², parter,
z witryną, idealne miejsce na prowadzenie
własnej działalności, handel, gastronomia,
usługi stomatologiczne, salon kosmetyczny
czynsz najmu 1200 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY
W DOGODNYM TERMINIE

 Otwock, Centrum, lokal usługowy,
68 m², parter, z witryną, idealne miejsce na
prowadzenie własnej działalności, handel,
gastronomia, usługi stomatologiczne, salon
kosmetyczny, czynsz najmu 3500 zł/mc,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

rÓżne
nauka

 Artykuły naukowe, teksty prasowe,
marketingowe, użytkowe – tworzenie,
redakcja, korekta. Tel. 693 280 472

Kupię

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
m.stelmaszak@neostrada.pl
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
 Kupię dom do remontu za gotówkę,
linia otwocka, tel. 660 10 1000,
tel. 22 769 27 88, www.elandom.pl

uWaGa!

NY
ET ICZ
N
BI OG
GA TOL
A
OM
T
S

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

Korepetycje z chemii dla gimnazjalistów;
tel. 660 016 327
 Książki – edycja, redakcja,
opracowanie graficzne. Profesjonalnie.
Tel. 693 280 472

Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy do
cZWarTKu,

30 marca,
do godz. 15
wójT gminy ceLesTynów
informuje, że w siedzibie
Urzędu Gminy w Celestynowie,
przy ul. Reguckiej 3,
został podany do publicznej
wiadomości na okres 21 dni
wykaz nr 5/2017 dotyczący
nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości
Celestynów, stanowiącej
własność gminy Celestynów,
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na czas określony.

 Matura – język polski – filolog
z wieloletnim doświadczeniem.
Tel. 693 280 472
 Prace zaliczeniowe, licencjackie,
magisterskie, doktorskie – korekta
i pomoc merytoryczna. Tel. 693 280 472

moTorYZacJa
Kupię
Skup samochodów osobowych i busów,
tel. 511 392 047

uSŁuGi
Budowlane

 Cyklinowanie, układanie parkietów,
schodów, tel. 664 928 355

 Docieplanie budynków, szybko, tanio,
solidnie; tel. 502 053 214
 Elektryk; tel. 509 280 724

 Malowanie dachów; tel. 601 203 559

Dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety. Verticale,
domofony; tel. 601 94 36 74

 Usługi hydrauliczno-gazowe, instalacje,
Tomasz Kubuj, tel. 722 373 050

oGŁoSZenie

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

oDciSKi, moDZeLe, WraSTaJĄcY paZnoKieć?

DIETETYK
KLINICZNY

TO JUŻ NIE PROBLEM!!!

 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony cholesterol
 opieka dietetyczna
pacjentów leżących w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

SKorZYSTaJ Z uSŁuG moBiLneGo poDoLoGa
i prZYnieś uLGĘ SWoim STopom!!!
UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA LECZNICZY PEDICURE W TWOIM DOMU

Tel. +48 664 06 66 26
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oBWieSZcZenie preZYDenTa
miaSTa oTWocKa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta otwocka pod nazwą „osiedle Ługi”
oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 r. z późn. zm.)
oraz uchwały Nr LVII/570/14 Rady Miasta Otwocka
z 30 września 2014r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otwocka, obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 3.04.2017 r. do 8.05.2017 r. w Wydziale Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, bud. B, pok. 17, w godzinach 9.00 – 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godzinie
16.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, bud. A.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu oraz w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Prezydenta miasta Otwocka,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd
Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05 400 Otwock lub
e-mail: umotwock@otwock.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26.05.2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Otwocka.
Prezydent miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak
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maGaZYnier
główne zadania:
 rozładunek oraz kontrola ilościowa i jakościowa dostaw wg dokumentów wZ,
 kompletacja towarów wg zleceń klientów.
Oczekiwania:
 mile widziane uprawnienia oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym,
 wykształcenie min. zawodowe.
Oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 pracę w młodym i dynamicznym zespole.
Miejsce pracy: Warszawa
CV prosimy kierować na adres mailowy: g.talarek@mdml.net
kontakt: 604 127 244

OgłOszenie O LicyTacji nieruchOmOŚci
Komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w Otwocku anna Bachańska ogłasza,
że 17.05.2017 r. o godz. 11.50w budynku Sądu rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. armii Krajowej 2, w sali nr 2odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości
położonej: 05-462 duchnów, dla której iV wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze kw wa1O/00028865/9
należącej do dłużnika: daniel Piotr Kania.
nieruchomość położona jest we wsi duchnów, gm. wiązowna, pow. otwocki przy
ul. Bosmańskiej. jest to rejon słabo zurbanizowany, z przewagą gruntów ornych i lasów,
z rozproszoną zabudową produkcyjną, usługową, magazynową, siedliskową i mieszkaniową. infrastruktury społecznej w otoczeniu brak, infrastruktura wzdłuż traktu Brzeskiego, pełna infrastruktura we wsi wiązowna (ok. 7 km). w sąsiedztwie tereny rolne,
leśne, od strony północnej zabudowa jednorodzinna. infrastruktura techniczna: w zasięgu energia elektryczna. Ul. Bosmańska o nawierzchni ziemnej. dojazd do drogi międzynarodowej nr 2 warszawa – terespol ok. 0,5 km.
nieruchomość oznaczona jest nr ew. 44/2 w obrębie 0005, powierzchnia wynosi
5650 m2. Kształt: prostokąt, teren płaski. działka z bezpośrednim dostępem do ul. Bosmańskiej od strony południowej. działka nieogrodzona, nieużytkowana, bez doprowadzonych przyłączy infrastruktury technicznej. teren zadrzewiony – kilkuletnie drzewa
liściaste z przewagą brzozy i topoli, zadrzewienie pełne.
Suma oszacowania to 942 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 706 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, to jest 94 200,00 zł. rękojmia powinna być złożona na konto komornika: pkO bp Xii O/warszawa 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. rękojmia może być wpłacona również
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
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oGŁoSZenie o KonKurSie
ZarZĄD poWiaTu W oTWocKu
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7
i. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) Ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole
Szkół nr 2 w Otwocku.
2) Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
4) Uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku
c) albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
6) Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z
późn zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r, poz. 1842 z późn zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
7) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8) Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
9) Nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn zm.).
ii. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku.
2) Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:
a) o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) o stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
4) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu
pracy, o którym mowa w ppkt. 3.
5) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
8) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
168 z późn zm.).
10) Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 8 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.).
11) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
12) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.
13) Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z póź. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r, poz.
1842 z późn. zm).
14) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
iii. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie: imienia i nazwiska kandydata, telefonu, adresu zwrotnego
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w otwocku” w terminie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00 na adres:
Starostwo powiatowe w otwocku (kancelaria)
ul. Górna 13
05-400 otwock
iV. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie
pisemnej.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mirosław Pszonka

