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praca

Zatrudnię

 Atrakcyjne warunki, kierowca kat. B, także
50 lat. Miejsce pracy Otwock; tel. 503 067 545
Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla kobiet
w zakładzie pralniczym w Otwocku – etat lub
praca dodatkowa. Także praca dla niepełnosprawnych; tel. 503 067 545
 Dom opieki w Józefowie przyjmie do pracy
opiekunki i kucharki, tel. 695 701 631

 Ekspedientkę do firmowego sklepu
mięsno-wędliniarskiego, pełny etat,
160 godz./mies., praca w Otwocku,
tel. 509 028 048

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

 Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
Wiązowna; tel. 511 756 910
 Fryzjerkę damską – warunki
do uzgodnienia; tel. 22 788 07 62
Fryzjerkę damsko-męską. Praca 3 dni w tygodniu, 2200 zł do ręki lub 40% od obrotu.
Marysin Wawerski; tel. 509 464 146
 Hurtownia akcesoriów meblowych w Sobiekursku zatrudni pracowników magazynu
z okolic Otwocka i Karczewa. Wymagane
uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo
jazdy kat. B (C będzie dodatkowym atutem).
Praca na umowę. Kontakt: Dariusz Król
– dariusz.krol@sassc.com.pl, 606 640 658
 Kierowcę C+E, jazda po kraju,
naczepa firanka, pewne wynagrodzenie.
Wymagane doświadczenie, karta kierowcy;
tel. 510 415 068

 Kobietę do opieki nad niepełnosprawnym
starszym panem. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Z zakwaterowaniem, Wiązowna;
tel. 887 375 769

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

 Kuchnia – energiczna osoba do pracy. Mile
widziane doświadczenie, tel. 698 933 380

 Mercedes-Benz Autotrade zatrudni
pracownika do myjni samochodowej.
Wymagane prawo jazdy kategorii B.
CV proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

 Panie do szycia, Otwock; tel. 606 702 313

 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
Potrzebna pomoc na kuchnię;
tel. 502 597 414
 Praca w Otwocku. Zatrudnię szlifierza
(szlifierki taśmowe), pomocnika ślusarza
narzędziowego oraz lakiernika proszkowego
(zmiana popołudniowa), tel. 514 600 059,
pn.-pt. 9:00-15:00
 Pracowników do lekkiej pracy
(manualnej) na produkcji, Wiązowna,
tel. 507 177-958
 Przyjmę do kwiaciarni w Radości osobę
z doświadczeniem; tel. 604 358 889
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe;
tel. 507 138 194
 Zatrudnię kierowcę C+E; tel. 512 120 919
 Zatrudnię operatora pompogruszki;
tel. 512 120 919

 Zatrudnię panią, może być emerytka,
do sprzątania klatek schodowych,
os. Ługi i Otwock, 508-003-242
 Zatrudnimy opiekunki, opiekunki
środowiskowe i inne z doświadczeniem
w opiece nad seniorami
i niepełnosprawnymi, tel. 669 980 003
 Zatrudnimy pracownika
gospodarczego z umiejętnością
wykonywania podstawowych robót
elektrycznych na czas określony,
tel. 22 779 28 94
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nieruchomości
Sprzedam dom

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

 Pół bliźniaka w Górze Kalwarii – atrakcyjna
cena! Tel. 601 22 79 74

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 m
– 159 tys. zł. Parterowy z użytkowym
poddaszem i piwnicą. Infrastruktura,
komunikacja. Dobre połączenie z Warszawą,
Mińskiem, Górą Kalwarią. Okazja.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
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 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

 Podejmę pracę jako opiekunka do dziecka
lub osoby starszej. Posiadam referencje;
tel. 503 351 651

Sprzedam działkę
8000 m2, 60 zł za 1 metr; tel. 722 347 357

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

 Sobienie Biskupie, 1400 m2, wz;
tel. 501 162 330

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

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

 Elektryk, uprawnienia SEP „E” i „D”,
prawo jazdy B, podejmie pracę;
tel. 663 232 406

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

Otwock – dom wolno stojący, 5 pok.,
220 m2/670 m2, Kresy, garaż, taras,
cena: 499 000 PLN, oferta: 1236/ODS
!! 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO !!
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484
Otwock – segment, ul. Żeromskiego 73,
200 m2/223 m2, garaż dwustanowiskowy,
cena: 530 000PLN, OKAZJA!
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Szukam

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

 Glinianka, ATRAKCYJNA CENA, dom
wolno stojący o pow. 72 m2, działka 800 m2,
możliwość podzielenia na dwa niezależne
mieszkania. Cena: 380 000 zł, tel.: 513 401 901
>> WWW.CITIHOME.EU

 OTWOCK – 1679 m2 – 295 tys. zł. Ładna
działka pod dom i usługi. Wszystkie media.
W I linii zabudowy od ul. Narutowicza.
Szkoła, przedszkole, obok przystanek autobusowy. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 Otwock, 118 m², pół bliźniaka, 3 sypialnie,
użytkowe poddasze, podpiwniczenie przeznaczone na lokal komercyjny, bardzo dobra
lokalizacja, gotowy do zamieszkania,
533 000 PLN, Jolanta Szopa, tel. 660 280 311,
www.elandom.pl

 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

wizytówki

cyklinowanie,
lakier, olej.
tel. 601 228 111
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 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.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 PRZEMYSŁOWA / USŁUGOWA
– południe powiatu otwockiego.
20100 m2 – 543 tys. zł. Sucha, dobre
wymiary. Sąsiedztwo zakładów
produkcyjnych i przemysłowych.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

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, 1200 m2,
50 x 24 m, MPZP, wszystkie media.
Cena: 490 000 PLN, oferta: 1565/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – działka budowlana, 2196 m2,
42 x 52 m, MPZP, wszystkie media.
Cena: 550 000 PLN, oferta: 1603/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

 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

 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
 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

 Józefów, 2179 m², piękna, budowlana,
40 x 54,5 m, blisko pełna infrastruktura,
wszystkie media, gaz w ulicy, na terenie
drewniak do rozbiórki, 760 000 PLN, Jolanta
Szopa, tel. 660 280 311, www.elandom.pl

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

tel. 518 533 311

 Otwock, ul. Batorego, 30 m², 1 pokój, widna
kuchnia, do wprowadzenia, cena:135000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Warszawska, 73m², 3 pokoje,
kamienica, do remontu, cena: 167500 zł,
tel.: 513 401 901, 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. Moniuszki, 1375 m , 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

Otwock, ul. Hallera, 68 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

 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
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 Otwock, ul. Bracka, 800 m2, wszystkie
media, WZ pod bliźniak lub na dom
jednorodzinny, kostka brukowa, w okolicy
zabudowa jednorodzinna, cena: 270 000 zł,
tel.: 513 401 901, 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

Karczew – działka budowlana, 800 m2,
20 x 40 m, wszystkie media, WZ, OKAZJA.
Cena: 220 000 PLN, oferta: 1596/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

Wiązowna, 1100 m2, wymiary 22 x 50,
na terenie osiedla nowych budynków
mieszkalnych - częściowo ogrodzona,
z mediami przy dr. asfaltowej.
Sąsiednie działki zabudowane.
Cena 160000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 340/2442/OGS
Józefów, 1869 m2, atrakcyjna, narożna
działka o wym. 60 x 28, usytuowana
przy głównej drodze Otwock-Warszawa.
Działka nie jest objęta MPZP.
Sąsiednie działki zabudowane.
Cena 499000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 380/2442/OGS

Sprzedam mieszkanie
 Sprzedam bezpośrednio mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki w Otwocku
o pow. 54 m² (3 pokoje, widna kuchnia
balkon) na I piętrze; tel. 609 171 928

 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

 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
 Józefów, 39 m², piętro II/II,
komfortowo wyposażone, salon
z aneksem kuchennym, sypialnia,
loggia, zamknięte osiedle, doskonale
zlokalizowane, 340 000 PLN, Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, 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, 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 – mieszkanie, 38,5 m2, ul. Krótka,
2 pok., piętro 1/2, balkon, zamknięte osiedle.
Cena: 239 000 PLN, po remoncie, garaż,
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

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 – mieszkanie 65 m2, 3 pok.,
parter, os. zamk., taras 30 m2, garaż.
Cena: 355 000 PLN, oferta: 1633/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

roboty zieMne, rozbiórki,
krUszywo, zieMia ogrodowa

www.kopkorzen.pl
tel. 660 785 435

 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, ul. Hallera, 48 m², parter, 2 pokoje,
widna, otwarta kuchnia, balkon, gotowe
do wprowadzenia, cena: 225 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

Otwock – mieszkanie 50,5 m2, 3 pok.,
piętro 2/3, po remoncie, balkon, centrum.
Cena: 245 000 PLN, oferta: 2154/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
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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, Ip. k+ł+b.
Cena 259750 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 60161657
Nr oferty 114/2442/OMS
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
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, 36,70 m2, 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
Otwock, 38 m2, dwupokojowe
mieszkanie na parterze,
widna kuchnia, łazienka, przedpokój.
Cena 150000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Otwock, 49,3 m2, bardzo ładne, nowoczesne
mieszkanie na III p., dwa pokoje,
kuchnia wyposażona, łazienka, balkon
– gotowe do zamieszkania.
Cena 279000 zł
FAST.Nieruchomosci.pl
Sławomir Trzaskowski, 601616570
Nr oferty 118/2442/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

Sprzedam
Sprzedam obiekt hotelowo-gastronomiczny,
wynajmę salą 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

 Otwock, Karczewska, 48 m², pierwsze
piętro, salon z otwartą kuchnią, sypialnia,
balkon, w pełni umeblowane i wyposażone
w dobrym standardzie, czynsz najmu
1500 zł/mc, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

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

 Parterowy dom na linii otwockiej do
750 000 PLN, gaz, woda, kanalizacja, gotówka,
może być „Kanadyjczyk”, od Józefowa
do Kołbieli i okolice. Anna Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl
 Działkę, 2 ha, siła, nie przy PKP i trasie
szybkiego ruchu, powiat otwocki. Anna
Betnarska, tel. 660 101 000, www.elandom.pl

poszukuję do wynajęcia

 Poszukuję pokoju do wynajęcia w Świdrze,
Józefowie; tel. 720 876 108

 Pawilon, 15 m2 bazar „Batorego” 400 zł
lub sprzedam (tanio); tel. 663 793 815

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
 Lokal (kwiaciarnia) na Ługach;
tel. 604 493 420

 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
 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

 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

 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

DiaGnoSTYKa
oBraZoWa

 Superokazja! Wynajmę salon fryzjerski
w Otwocku; tel. 608 558 348

Do wynajęcia lokal

 ginekolog, psycholog
– lek. med. Maja Świetlicka

 radiolog, Usg
– lek. med. iwona jarosz-cedro

Noclegi budowlańcom. Pokój mężczyźnie;
tel. 22 299 11 92

Otwock – mieszkanie 40 m2, 2 pok.,
piętro 1/2, os. zamk., balkon, parking.
Cena: 1700 PLN, oferta: 1545/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

KonSuLTacJe
LeKarZY SpecJaLiSTÓW

 reUMatolog, internista
– lek. med. Monika lubas

Do wynajęcia

 Świetnie zlokalizowany lokal handlowousługowy w Otwocku, 58 m2, możliwość
przejęcia dotychczasowej działalności i wiedzy
„know-how”, parter, 3 przeszklone witryny,
3800 zł + VAT, Karolina Budniak,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl
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Pranie verticali, żaluzje, rolety. Verticale,
domofony; tel. 601 94 36 74

 RTG
 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 REZONANS MAGNETYCZNY
 MAMMOGRAFIA
 USG

ReZOnanS MaGnetYCZnY

promocJa
tOMOGRaFia kOMPUteROwa
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

-10% dO 30 kwietnia
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!
®
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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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roDZinnY
Dom opieKi

Dla domu
NY
ET ICZ
N
BI OG
GA TOL
A
OM
ST

aGnieSZKa KacZYŃSKa
Rodzinny dom Opieki został stworzony z myślą
o osobach starszych, samotnych, cierpiących na
choroby wieku geriatrycznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami
w podeszłym wieku. naszym priorytetem jest
tworzenie atmosfery prawdziwych warunków
domowych. Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, zaufania i szacunku. Zapewniamy
opiekę długoterminową, całodobową i dzienną.
opieka:
Świadczymy profesjonalną opiekę z zakresu usług higieniczno-opiekuńczych. Zapewniamy:
 konsultacje lekarskie;
 stałą współpracę z pielęgniarką, fizjoterapeutą,
masażystą;
 pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 pomoc w organizowaniu imienin, urodzin
i innych uroczystości;
 opiekę duszpasterską.

ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,
implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

 Pedicure leczniczy w twoim domu,
tel. 664 06 66 26

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

 Smaczna, domowa kuchnia uwzględniająca po-

 Matura – język polski – filolog
z wieloletnim doświadczeniem.
Tel. 693 280 472

trzeby pensjonariuszy i zalecenia dietetyków.

 Zapewniamy cztery posiłki dziennie oraz nie-

ograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów w ciągu całego dnia.

STomaToLoGia
meraDenT

 opiekun medyczny,

 protezy nfz
 protetyka
 stomatologia zachowawcza
 stomatologia dziecięca
 higiena – atrakcyjne pakiety

 terapeuta zajęciowy.

Międzylesie, ul. Żegańska 14, lok. 3

 opiekun osób starszych i niesamodzielnych,

cennik UsłUg:
 Pobyt długoterminowy:
 od 2100 zł za miesiąc
 Pobyt dzienny:
 70 zł (od godz. 7 do19).
Wizyty fizjoterapeuty i masażysty
za dodatkową opłatą.
Ceny nie zawierają kosztów
leków oraz pampersów.

uL. poniaToWSKieGo 28
05-400 oTWocK
TeL. 609 999 711

rÓżne

nauka

posiłki:

nasza kadra:

W DOGODNYM TERMINIE

 Pan, lat 44, głęboko wierzący pozna panią
do 44 lat, z Otwocka, na stały związek,
z mieszkaniem i samochodem; tel. 795 395 730

Codzienne zajęcia pobudzające aktywność fizyczną
oraz zajęcia twórcze pobudzające umysł (m.in. muzykoterapia, biblioterapia, ergoterapia).

Przewidziany pobyt stały dla ośmiu osób. Pokoje
jedno- i dwuosobowe (możliwość zabrania
swoich ulubionych mebli). dom z dużym
tarasem w otoczeniu zieleni.

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY

matrymonialne

terapia zajęciowa:

doM i otoczenie:

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

w czwartki

tel. 22 612 74 80
URSZULA L KWIATEK

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

Sprzedam

 Citroën berlingo 1,6, 110 KM, 2009 rok,
cena 26000, tel. 607 048 148

oGłoSZenie

SPRZEDAM

TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

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

Przyczepę kempingową
dwuosobową
(idealna dla wędkarza).
Ładowność do 500 kg, długość
250 cm, szerokość 170 cm,
wysokość 140 cm,

tel. 607 048 148
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oGłoSZenie o LicYTacJi nieruchomości
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Anna Bachańska ogłasza, że 31.05.2017 r. o godz. 12.00
w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku, mającego siedzibę
przy ul. Armii Krajowej 2, w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla których iV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu rejonowego w otwocku prowadzi księgi wieczyste:
Wa1o/00037803/3 i Wa1o/00037444/8 położonych: 05-480
Karczew, ul. Wschodnia 3A, stanowiących całość gospodarczą
i należących do dłużnika: Anna Trzepałka.
Nieruchomość Wa1O/00037444/8 składa się z działki
gruntu o nr ew. 69 o pow. 756 m kw. Teren działki jest ogrodzony wspólnym ogrodzeniem z przyległą nieruchomością
Wa1O/00037803/3 i obejmuje działkę o nr ew. 64/2. Od frontu
ogrodzenie konstrukcji metalowej na słupkach murowanych
z cegły klinkierowej. Z tyłu ogrodzenie murowane pełne,
z boków ogrodzenie konstrukcji metalowej oraz siatką metalową na podmurówce i częściowo mury sąsiednich budynków.
Wjazd na nieruchomość od ul. Wschodniej, brama sterowana
konstrukcji metalowej oraz furtka konstrukcji metalowej.
Działka jest uzbrojona w instalację elektryczną, wodną z własnego ujęcia, kanalizacyjną, gazową. Teren działki zagospodarowany roślinami utwardzonymi kostką Bauma. Działka
zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Budynki stanowią jedną bryłę architektoniczną.
Budynek mieszkalny o pow. zab. 125 m kw. jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, zrealizowanym w 1974 r. Budynek jest w dobrym stanie
technicznym i dobrym standardzie wykończenia pomieszczeń.
Budynek mieszkalny o pow. zab. 71 m kw. jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym.
Budynek zrealizowany zgodnie z kartoteką budynków w 1955 r.
Nieruchomość Wa1O/00037803/3 składa się z działki
gruntu o nr ew. 64/2 o pow. 168 m kw. i jest zabudowana halą
magazynową o pow. zab. 168 m kw. i pow. użytkowej 134,40 m kw.
Budynek hali magazynowej jest obiektem parterowym, murowany, zrealizowanym w 1971 r. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ani oznaczenia
adresowego. Dostęp do drogi pubczlinej, tj. ul. Wschodniej
jest przez działkę o nr ew. 69. Działka nr 64/2 stanowi z działką
o nr ew. 69 jedną całość gospodarczą. Do budynku hali magazynowej doprowadzona jest energia elektryczna, woda
z własnego ujęcia, kanalizacja z separatorem tłuszczu, wentylacja mechaniczna.
Suma oszacowania obu nieruchomości stanowiących
całość gospodarczą wynosi 1 072 424,00 zł (w tym: nieruchomść Wa1O/00037444/8 oszacowano na kwotę 792 600,00 zł,
a nieruchomość Wa1O/00037803/3 oszacowano na kwotę
255 870,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 804 318,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
107 242,40 zł, na konto komornika: PKO BP XII O/Warszawa
95 1020 1127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona 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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Zarząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 35 ust.
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) zawiadamia, że
od 10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej urzędu
– www.mazovia.pl, zostanie wywieszona informacja
o działkach ewidencyjnych przeznaczonych na sprzedaż,
stanowiących nieruchomość położoną w Otwocku przy
ul. Kochanowskiego.

ZATRUDNIę
WuLKaniZaTora – samochody ciężarowe.
Wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon,
 samodzielność i odpowiedzialność.
oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie,
 pracę w doświadczonym zespole.

Więcej informacji pod numerem telefonu 693 865 509.

oGłoSZenie o prZeTarGu
na wynajem pomieszczenia biurowego
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku przy ul. Andriollego 54 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia biurowego o pow. 77,87 m2 w budynku przy ul. Karczewskiej 40/42
w Otwocku – budynek Inwestprojekt.
Istnieje możliwość podziału i zaadaptowania pomieszczenia dla
własnych potrzeb.
Termin składania ofert upływa 24.04.2017 r. o godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania ofert można
uzyskać w dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16, tel. /22/ 779-37-46.

oGłoSZenie o prZeTarGu
na dzierżawę terenu pod parking
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku,
ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod parking o pow. 2881,64 m2, usytuowany na osiedlu Ługi – Otwock.
Termin składania ofert upływa 24.04.2017 r. o godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dot. przygotowania ofert można
uzyskać w dz. Eksploatacji OSM, pokój nr 16, tel. 22/779-37-46.
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
ZarZĄD poWiaTu W oTWocKu
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
powiatowego młodzieżowego Domu Kultury im. michała elwiro andriollego w otwocku, ul. poniatowskiego 10
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 Młodzieżowym Domu Kultury lub ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.
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 albo
c) 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 2016 r. 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 2013 r. poz. 168, z późn. zm.).
ii. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) Posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
2) Ukończyła studia magisterskie.
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
4) Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
5) Nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
6) Ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
7) Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9) Nie była karana 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.).
iii. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki.
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,
b) o stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
c) o stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
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) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
11) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.
12) 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 późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842,
z późn. zm.).
13) 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.
iV. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie: imienia i nazwiska kandydata, telefonu, adresu zwrotnego
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora powiatowego młodzieżowego Domu Kultury” w terminie do 26 kwietnia 2017 r. do godz.
1600 na adres:
Starostwo powiatowe w otwocku (kancelaria)
ul. Górna 13
05-400 otwock
V. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

