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asystent/-ka księgoWego
Miejsce pracy: Warszawa
ZAKRES OBOWIąZKóW:
 weryfikacja dokumentów księgowych pod względem
 formalnym i rachunkowym;
 pomoc w bieżącym księgowaniu dokumentów sprzedaży,
 zakupu, wyciągów bankowych;
 analiza kont rozrachunkowych;
 pomoc w sporządzaniu sprawozdań i raportów finansowych;
 wspieranie zespołu w bieżących pracach.
OCZEKUJEMY:
 wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości;
 bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 dokładności i sumienności;
 dobrej organizacji pracy;
 mile widziana podstawowa znajomość systemu SYMFONIA.
OFERUJEMY:
 stabilne zatrudnienie w zgranym zespole;
 możliwość zdobywania nowych umiejętności
 i doświadczenia zawodowego;
 współpracę z doświadczonym i ambitnym zespołem.
CV proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl
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HURTOWNIA DROBIU
W DĘBEM WIELKIM

zatrudni
pracownika do rozbioru
kurczaka na elementy.
Najlepiej z doświadczeniem,
wymagana ważna
książeczka sanepidowska,
praca na stałe.
Więcej informacji
pod nr tel. 668 634 096

Mercedes-Benz w Aninie, salon
samochodowy Autotrade, zatrudni:
 asystenta doradcy serwisowego,
 asystenta doradcy ds. napraw
blacharsko-lakierniczych,
 pracownika magazynu części
zamiennych,
 pracownika myjni samochodowej.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

uWaga!
Ogłoszenia
do następnego
numeru przyjmujemy
do czWartku,
14 MARCA,

do godz. 15

praca
zatrudnię

 Doświadczoną do sklepu spożywczego
w Otwocku, tel. 693 704 890
 Ekspedientkę do sklepu przemysłowego
w Otwocku, tel. 602 104 355
 Manicurzystko-kosmetyczkę,
tel. 504 619 755
 Panią do sprzątania domu, 1 lub 2 dni
w tygodniu, tel. 601 295 252
 Pracownika gospodarczego do pracy
przy utrzymaniu w czystości osiedla, może
być rencista emeryt. Tel. 884 003 710
dzwonić do 13.00
 Pracownika do myjni samochodowej
w Otwocku, tel. 665 506 565
Pracowników budowlanych, tel. 605 562 710,
dar-dariuszd@wp.pl
SALON Fryzjerski MAGNOLIA zatrudni:
fryzjera damskiego, fryzjera męskiego, fryzjera
damsko-męskiego. CV na adres
magnolia.magnoliaotwock@wp.pl
lub osobiście w salonie
 Telemontera-elektryka, Józefów,
tel. 500 177 061
 Zakład krawiecki firma Pretty One Józefów
k. Otwocka zatrudni pracowników
do pracy w krojowni. Zgłoszenia e-mail:
rekrutacja@prettyone.pl lub tel. 502 208 34
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe,
krawców, tel. 507 138 194
 Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem
do sklepu spożywczego ABC w Falenicy
lub sklepu spożywczego LIVIO w Otwocku
(ul. Żeromskiego 121), tel. 883 278 946
Zatrudnię hydraulika, pracowników przy budowie kanalizacji, operatora koparki, kierowcę. Stała umowa o pracę. Roboty Otwock,
Karczew, Warszawa, tel. 502 690 419
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stanweX i
baza transportowa

zatrudni
eLektrOmecHanika
wymagania:
 wykształcenie zawodowe/średnie
oprofiluelektrycznym/elektromechanicznym;
doświadczenienapodobnymstanowisku;
 dyspozycyjność.
Oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie.
więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

 Zatrudnię kobietę do sprzątania,
praca dodatkowa, tel. 511 017 165
 Grafik komputerowy DTP, technolog
druku, specjalista reklamy szuka pracy,
tel. 515 735 373

więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

stanweX i

baza transportowa

zatrudni
wULkanizatOra
wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon;
 samodzielność i odpowiedzialność.
Oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.
więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

teL. 515 654 621

nieruchomości
sprzedam dom

 Józefów, dom 200 m², działka 770 m²,
ul. Noakowskiego, dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, wysoki standard wykończenia, ogrzewanie gazowe, cena 899 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, dom 50 m², działka 414 m²,
dom murowany z lat 60., ogrzewanie własne,
możliwość podłączenia gazu, cena 280 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

stanweX i

wymagania:
 wykształcenie kierunkowe;
 doświadczenie na stanowisku
mechanika samochodowego;
 samodzielność, dokładność
wykonywania powierzonych zadań.
Oferujemy:
 umowę o pracę;
 pracę w doświadczonym zespole;
 niezbędne narzędzia do pracy.

UsłUgi remOntOwO-bUdOwLane
zABudowy z k/g, MAlowAnie,
elewACje, sufity podwieszAne,
MontAż drzwi i okien,
głAdzie, pAnele.

szukam

baza transportowa

zatrudni
mecHanika

wizytówki

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

 JÓZEFÓW – 2 samodzielne budynki.
Duży zakład produkcyjny i dom jednorodzinny. Bardzo dobra lokalizacja. PKP,
szkoły, przedszkola. Wszystkie media.
PILNA SPRZEDAŻ. 1 999 000 zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

 EMÓW – obok Józefowa. Słoneczna
działka (1230 m2) tuż pod Warszawą. Drewniany, piętrowy dom 90 m2. Piękny ogród.
Wydane WZ. Media. Rzeka Świder. 455 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

 Na sprzedaż szeregowiec w Starej Miłosnej,
pow. użytkowa 239 m2, pow. działki 200 m2,
budynek ekologiczny w technologii
SOWA SYSTEM. CENA 988 000 zł
do negocjacji, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl, tylko 1% prowizji,
www.nieruchomosciodadoz.pl

Otwock – dom wolnostojący, pow. 220 m2.
Działka 670 m2, garaż, piwnica, Kresy,
cena 499 000 PLN, oferta: 1596/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

ul. Wawerska 3b, Otwock
tel. 508 938 133

 Segment w Otwocku, Wioska Szwajcarska,
pow. budynku 227 m2, pow. działki 319 m2,
rok budowy 2005, wysoki standard, cena
800 000 zł do dużej negocjacji, tylko 1%
prowizji, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 Dom w Otwocku, pow. 185 m2,
pow. działki 950 m2, typ domu:
wolno stojący – nowoczesny, cena 540 000 zł,
rok budowy 2017, tel. 500 871 954
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomościdoadoz.pl

 Dom na sprzedaż, Otwock-Świder,
pow. 80 m2, pow. działki 965 m2, budynek jest
do małego remontu w środku, bardzo spokojna okolica, cena 440 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

 pranie verticaLi
 żaLUzje,rOLety

 verticaLe,dOmOfOny

 OTWOCK – dom o pow. 64 m2/działka
– 1070 m2 – 272 tys. zł. Składa się z dwóch
pokoi, aneksu kuchennego, małego przedpokoju i łazienki z WC. Szkoła, przedszkole,
komunikacja miejska. Spokojna,
zielona okolica. Wszystkie media.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

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

kredyty gOtówkOwe,
pOżyczki pOzabankOwe,
rejestracja pOjazdów

teL.601943674

 Warszawa-Wawer, pół bliźniaka, obecnie
dwa niezależne mieszkania, pow. domu
160 m2, działka 425 m2, 5 pokoi,
cena 930 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Warszawa-Wawer, bliźniak, pow. domu
200 m2, działka 440 m2, cena 785 000 zł, Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10
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 Warszawa-Wawer, skrajny segment,
pow. domu 125 m2, działka 450 m2,
cena 930 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl

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
 8400 m2 przy trasie 17. Uzbrojona.
Cena 100 zł/m, tel. 508 95 38 33
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
 Aleksandrów, ul. Zagórzańska,
1000 m2, budowlana, bliskość lasu, dojazd
asfaltowy, media w drodze, bardzo ładna,
cena: 320 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Graniczna, 1 792 m2,
budowlana, piękny starodrzew, druga linia
zabudowy, cena 539 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 OTWOCK – bardzo ładne działki budowlane w cenach poniżej 150 tys. zł. Wszystkie
media, obok szkoły, przystanków komunikacji miejskiej. Wśród zieleni i w sąsiedztwie
nowych domów jednorodzinnych. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 tys. zł.
Słoneczne, atrakcyjne działki blisko
Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – 404 m2, prawie kwadratowa,
ogrodzona. Wydane WZ dają możliwość zabudowy 60% działki. Wydana została także
notarialna zgoda sąsiadów na zabudowę
w granicy z przedmiotową nieruchomością.
Obok przystanków ZTM, szkół,
przedszkoli, urzędów, centrum handlowego.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. KARCZEW – 6000 m2 – 72 tys. zł.
OKAZJA. Biuro wystąpiło o warunki zabudowy na 2 domy. Ładna, sucha działka przy
drodze gminnej. W sąsiedztwie lasy i luźna
zabudowa jednorodzinna. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

 Sad ekologiczny 0,57 ha, gleba I, II, III
klasa, gmina Karczew, jabłka, gruszki, śliwki
itd. Możliwe dopłaty, cena 98 600 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, Śródborów, 1000 m², prostokąt,
warunki zabudowy na dom jednorodzinny,
prąd, wodociąg, II linia zabudowy,
cena: 250 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Gm. WIĄZOWNA – dla dewelopera.
Piękna działka o pow. 8115 m2 – 795 tys. zł.
Wydane WZ na 4 domy w zabudowie
bliźniaczej i 2 domy jednorodzinne.
Superlokalizacja. NIERUCHOMOŚCI,
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
w Otwocku na osiedlu Stadion. 2 pokoje,
38 m2, parter. Tel. 883 992 125
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Otwock – działka budowlana, 1480 m ,
Kresy, wszystkie media, WZ na dwa domy.
Cena: 430 000 PLN, oferta: 1865/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018
 Działka budowlana, 1700 m2 w Jatnem,
cena 155 000 zł, cicha, spokojna okolica,
sąsiedztwo nowych budynków,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, aneta.r.o@vp.pl

Otwock, ul. Kolorowa, 45 m², 2 piętro, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, balkon, garaż,
piwnica, zamknięte osiedle, w pełni wyposażone,
gotowe do wprowadzenia. Cena 259 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 30 m², 1 piętro, jeden pokój,
widna kuchnia, piwnica, do remontu,
cena: 166 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Wronia, TBS, 36 m2, 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoczesne, cena 155 000 zł do negocjacji.
Tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Chrobrego, 52 m², 2 piętro,
salon, sypialnia, widna kuchnia, balkon,
miejsce postojowe, piwnica, zamknięte
osiedle, w pełni wyposażone, gotowe do
wprowadzenia. Cena: 317 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Świerkowa, 93 m², dwupoziomowe, 2 piętro, salon z otwartą kuchnią,
trzy sypialnie, 2 łazienki, balkon, garaż,
zamknięte osiedle, w pełni wyposażone,
gotowe do wprowadzenia. Cena: 549 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 Do sprzedaży działka w Wólce Mlądzkiej
6500 m2, możliwość podzielenia na kilka
działek z 4-m2 drogą dojazdową, są warunki
zabudowy na budynki wolno stojące lub
bliźniacze, cena za metr 150 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954
 Osieck. Działka rekreacyjna 7000 m2.
Cena 150 000 zł, plan zagospodarowania
przestrzennego – tereny zabudowy
mieszkaniowej, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660-280-042, www.elandom.pl

 Otwock, ul. Górna, 47 m², nowe budownictwo, 2 pokoje, winda, do wprowadzenia,
idealne pod inwestycję, cena: 320 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Tysiąclecia, 90 m², 2 piętro,
4 pokoje, do własnej aranżacji, widne,
słoneczne, miejsce parkingowe przed budynkiem, cena: 420 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
parter, balkon, lokal bezczynszowy.
Cena 250 000 PLN, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024

 Józefów, TBS, 70 m2, 3 piętro, 2 pokoje,
balkon, duża widna kuchnia, piwnica,
słoneczne, spokojna okolica,
cena 175 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 726 m2, warunki zabudowy na
dom jednorodzinny, pierwsza linia zabudowy
od ulicy Narutowicza, cena 129 000 zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, Soplicowo, 5312 m², leśna,
inwestycja kapitału, w Studium
uwarunkowań działka przewidziana
pod zabudowę mieszkaniową
rezydencjonalną, cena: 200 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

sprzedam mieszkanie

 Otwock, ul. Tysiąclecia, 90 m², drugie
piętro, cztery pokoje, stan deweloperski.
Cena 420 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

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

 Otwock, ul. Giżycka, 606 m², prostokąt,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wszystkie media, cena: 270.000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Halinów. Działka budowlana 1000 m2.
Cena 206 000 zł, media w drodze, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042 www.elandom.pl
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Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro 3/4, dwa poziomy, balkon.
Cena 290 000 PLN, oferta: 2407/OMS
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776
Otwock – mieszkanie 60 m2, 3 pok.,
parter, do wprowadzenia, piwnica.
Cena 298 000 PLN, oferta: 2608/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro 2/2, os. zamknięte, balkon.
Cena 420 000 PLN, oferta: 2601/OMS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
Otwock – mieszkanie 91 m2, 4 pok.,
parter, os. Wioska Szwajcarska, balkon.
Cena 470 000 PLN, oferta: 1803/OMS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Otwock – mieszkanie 36 m2, 2 pok.,
piętro 3/3, piwnica, balkon, blisko PKP.
Cena 235 000 PLN, oferta: 2192/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
 Otwock, mieszkanie na 1 piętrze, pow.
53,66 m2. Cena 297 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock, pow. 89,35 m2. Cena 395 000 zł,
Arkadiusz Lenicki, tel. 660 280 042,
www.elandom.pl
 Otwock, dwupoziomowe, pow. 107 m2.
Cena 499 000 zł, Arkadiusz Lenicki,
tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Mieszkanie na sprzedaż w centrum
Otwocka, 48 m2, dwa pokoje z balkonem,
wyposażona kuchnia, stan ideał, czynsz 300 zł,
z windą i piwnicą, przynależą miejsca parkingowe, cena 320 000 zł do małej negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

do wynajęcia

 Kawalerka na osiedlu Warszawska.
Blisko SKM/PKP. Tel. 500 825 210
 Lokal usługowo-handlowy na biuro i usługi.
Ul. Sportowa. Tel. 500 825 210
Otwock, ul. Batorego, 38 m², 3 piętro, salon,
sypialnia, widna kuchnia, balkon, piwnica.
Cena 225 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

Mieszkanie 80 m2, Józefów,
dom dwurodzinny, tel. 22 353 63 24
 Mieszkanie, 2 pok., tel. 508 725 140
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1999-2019 20 lat na rynku
ROK
ZAłOżENIA
2017

bezpłatne wizyty U
(w rAMACh uMowy z nfz)

LEKARZA,
pEDIATRY,
INTERNISTY,
pIELĘgNIARKI I pOłOżNEJ,
SZYBKI DOSTĘp DO BADAń OBRAZOWYCH
I LABORATORYJNYCH.
KONSULTACJE płATNE LEKARZY SpECJALISTóW
Badanie echo serca dorosłych i dzieci

 onkolog – lek. med. Elżbieta Kuczyńska-Sierańska
 kardiolog – lek. med. Irmina Fidala
 kardiolog, pediatra – dr n. med. Jacek Skiendzielewski
 kardiolog, echo serca – lek. med. Izabella graczak
 pediatra – lek. med. Agnieszka Nowakowska
 pediatra – lek. med. Diana Mierzejewska-Dźwigała
 internista – lek. med. Vira Dyminska
 gastrolog – lek. med. Krzysztof Skoczylas
 psychiatra – lek. med. Urszula Sulimierska
 psychoterapeuta DZIECI I DOROśLI – Kamila pakuła
 reumatolog, internista – lek. med. Monika Lubas
 neurolog – dr n. med. Maria Maliszewska
 Badania okresoWe sportoWcóW– lek. med. Jacek Mikołajuk
 chirurg – lek. med. Ludwik Antczak
 nefrolog – lek. med. Agata Majewska-Skoczylas
 ortopeda – lek. med. Michał Dąbrowski
 rehaBilitacja medyczna – lek. med. Beata Borowska-Baranek
 ginekolog, patomorfolog – lek. med. grzegorz Matuszewicz
 urolog – lek. med. Radosław Szostek
 radiolog, usg – lek. med. Ewa Zapała
 radiolog, usg – lek. med. Anna Braniecka
 diaBetolog DZIECI I DOROśLI – dr n. med. Monika Lech
 logopeda – Agnieszka parzniewska-Doniec
 dietetyk – Katarzyna Stachurska
 psycholog, DZIECI I DOROśLI – Kamila pakuła

rejestracja

od 7.15 do 18.00.
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03

Badania laBoratoryjne
punkt poBrań przyjazny dzieciom
możliWość poBrań róWnież W soBotę

otwock, ul. powstańców Warszawy 3
(bezpłatny parking od ul. Smolnej
na tyłach KOTCENTER)
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gaBinet
okulistyczny
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

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

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

– diagnoza i terapia
ZABIEGI:
- LASER WYSOKOENERGETYCZNY!!!
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
dr n. med. Marcin Milecki
dr n. med. Magdalena Pieniężna
lek. med. Stanisław Rak
lek. med. Oleg Tchoriwski
lek. med. Cezary Walczyński
lek. med. Aleksander Wielopolski
dr n. med. Piotr Zakrzewski
ORTOPEDA DZIECIĘCY:
lek. med. Karolina Lisiecka
NEUROLOG:
lek. med. Urszula Ziółkowska
REUMATOLOG
dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek
INTERNISTA DIABETOLOG
dr Iwona Walicka-Głaszczka

giMnAstykA porehABilitACyjnA

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

Lek. małgOrzata grUcHOła
specjalista ii st. okulistyki

Lek. anna rzeczkOwska
specjalista ii st. okulistyki
Ì Diagnostyka i leczenie

chorób oczu, wad wzroku
u dzieci i dorosłych.
Ì Diagnostyka i leczenie jaskry,
monitorowanie jaskry,
badania jaskrowe (pole
Widzenia, oct jaskroWe,
pachymetria, pomiar
ciśnienia śródgałkoWego,
gonioskopia).
Ì Diagnostyka i leczenie
zapaleń brzegów powiek ze
szczególnym uwzględnieniem
etiologii nużeńca (demodeX).
Ì Diagnostyka chorób plamki
(oct plamki).
Ì Badania okulistyczne
kierowców.
Ì Okresowe badania
okulistyczne dla potrzeb
medycyny pracy.
Ì Wystawiamy recepty
refundowane przez nfz
na leki i okulary.
Ì zniżki na wizyty i badania
dla emerytów.
Ì pobieramy wymazy
z worków spojówkowych
(możliwość wykonania
posiewu i antybiogramu).
ZApISY:
tW-med
05-400 otWock,
ul. andriollego 34/3
tel. 22 779 26 03
od godz. 13.00
od poniedziałku do piątku
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do wynajęcia

przychodnia lekarska zdroWy miś
DLA DZIECI I DOROSłYCH

 Pokój na osiedlu Warszawska.
Blisko SKM/PKP. Tel. 500 825 210

 Linia otwocka. Kupię kawalerkę pilne,
GOTÓWKA, Anna Betnarska,
tel. 660-101-000, www.elandom.pl

 Pokój z kuchnią + wc (domek gospodarczy), 38 m2, tel. 516 138 974
 Otwock, centrum, mieszkanie 52 m²,
nowy blok, 2 pokoje, 3 piętro, balkon,
wysoki standard, czynsz najmu wraz
z mediami 2300 zł/mies., tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Do wynajęcia dom w Józefowie,
pow. 187 m2, działka 575 m2, wysoki standard, otwarta w pełni wyposażona kuchnia,
4 sypialnie i pokój kąpielowy z pralnią,
cena 5000 zł bez negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954

SpECJALIśCI:
 pediatra

 internista
 chirurg

 dermatolog
 dietetyk

 fleBolog

 ginekolog

 kardiolog
 okulista

 psychiatra
 psycholog

WYKONUJEMY RóWNIEż:
 Badania laBoratoryjne

od poniedziałku do piątku 8.00-10.00
 usg ginekologiczne

 usg doppler kończyn dolnych
 drobne zabiegi chirurgiczne

placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

józefóW, ul. sikorskiego 69da
zapisy i informacje:
886 639 388
www.zdrowymis.pl

 Mieszkanie do wynajęcia dwupokojowe
w Otwocku na Reymonta, 51 m2, umowa
na wynajem okazjonalny, notariusz,
cena 2200 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

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

do wynajęcia lokal
 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum tel. 603 376 765
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet
stomatologiczny, lekarski, sklep
(woda bieżąca, pomieszczenia socjalne),
tel. 602 468 683
 Otwock-Kresy, 300 m², magazyn, siła,
kanalizacja, centralne ogrzewanie – gaz,
4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

Józefów – lokal użytkowy, 33 m2,
parter, witryna, 2 WC, parking.
Cena 2100 PLN, oferta: 653/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – lokal użytkowy, 110 m2,
IV piętro, winda, dwa poziomy.
Cena 4500 PLN, 3 balkony, garaż
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

kupię

zamienię

 Mieszkanie ZGM Otwock,
blok, 32 m2, po remoncie,
na trzypokojowe, może być zadłużone,
tel. 517 056 486

pośrednictwo

 Pomogę w zakupie lub w sprzedaży
nieruchomości, domu, mieszkania,
działki. Pomagam w załatwianiu wszelkich
dokumentów potrzebnych do aktu.
Zapraszam. Biuro: ul. Kościelna 14, Otwock,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 Bezpośrednio kupię mały domek
do 80 m2 na małej działce, tel. 570 960 333

usługi

 Kupię za gotówkę mieszkanie, działkę
w centrum, tel. 509 922 172

Budowlane

 Odkupię część nieruchomości (około
300-500 m2) z przeznaczeniem pod
budowę małego domu lub z istniejącym
budynkiem do zamieszkania lub remontu,
tel. kontaktowy 662 013 316
 Otwock. Kupię kawalerkę, Dariusz Brożko
tel. 660 280 806, www.elandom.pl

 Docieplanie budynków
– elewacje – solidne ekipy,
tel. 602 482 572
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441
Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710
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dla domu

medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

badania prOfiLaktyczne
w kierunku patologicznych zmian
w jamie ustnej oraz wczesnego wykrywania
raka jamy Ustnej

zapraszamy 20 marca
zApisy: tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
ul. Andriollego 59, otwock
www.hadent.pl

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

ddd inspect
firma świadczy szeroki wybór usług
z zakresu: deratyzacji, dezynsekcji
i dezynfekcji. usługi obejmują zwalczanie
szkodników i kompleksową ochronę przed
nimi (gryzonie, insekty), likwidację gniazd
os i szerszeni, usuwanie bakterii, wirusów
i grzybów, dezynfekcję środków transportu,
ozonowanie pomieszczeń i pojazdów.
szczegóły i cennik pod nr tel. 669 357 595
lub e-mail: dddinspect@gmail.com

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

finansowe

agencja bankOwa
otWock-śWider,
ul. majoWa 87
DZIAłA OD 14 LAT
pon.-pt.: 8-17
soB.: 8-12
OpłATA TYLKO 2.50 zł
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 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

różne
kupię

 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240
 Kupię książki, tel. 735 607 226

nauka

 Polski – Historia – WOS. Matura,
egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje
bieżące. Szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum. Skutecznie. Tel. 693 280 472
 Rozwój osobisty i zawodowy, trening
komunikacji społecznej, trening kompetencji
miękkich. Zajęcia indywidualne. Skutecznie
i profesjonalnie. Tel. 693 280 472

sprzedam

 Sprzedam akordeon Victoria II,
tel. 570 960 333
 Stylowy gabinet – szafa biblioteczna
+ biurko (antyk), tel. 22 788 18 62

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 2/2019
dotyczący nieruchomości
gruntowej położonej
w miejscowości Stara Wieś,
stanowiącej własność gminy
Celestynów, przeznaczonej
do oddania w dzierżawę
na czas określony.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEgO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa
drogi gminnej w miejscowości pogorzel w gminie osieck”
na następujących działkach ewidencyjnych w gminie osieck:
obręb 9 – pogorzel: 796, 1855, 1856, 1918.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
w dniach pracy Starostwa powiatowego w Otwocku (pn. 8.00-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.00-15.15) w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14., tel. 0-22-788-15-34, w. 372)
i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2069) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
/-/ Starosta Otwocki

ogłoszenie płAtne

ogłoszenie o konkursie
zarzĄd poWiatu W otWocku
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
zespołu szkół nr 1 w otwocku, ul. słowackiego 4/10
i. do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 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) ma 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) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.
967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r.
– prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
ii. do konkursu może przystąpić także:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) – spełniający wymagania określone w punkcie I, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
iii. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje
a) o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) o stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym
mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) 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) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.),
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstw lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
11) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186),
12) w przypadku nauczyciela – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego,
13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
iV. 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 1 w otwocku, ul. słowackiego 4/10” w terminie do 2 kwietnia 2019 r. do godz.
16.00 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.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Cezary Łukaszewski

ogłoszenie płAtne

ogłoszenie o konkursie
zarzĄd poWiatu W otWocku
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
młodzieżowego ośrodka socjoterapii „jędruś” w józefowie, ul. główna 10
i. do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela lub wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
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) ma 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) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.
967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r.
– prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
ii. do konkursu może przystąpić także:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) – spełniający wymagania określone w punkcie I, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
iii. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie,
ul. główna 10,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje
a) o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) o stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym
mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) 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) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 oraz. poz. 1669),
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
11) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186),
12) w przypadku nauczyciela – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
iV. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie: imienia i nazwiska kandydata, telefonu, adresu zwrotnego i dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora młodzieżowego ośrodka socjoterapii „jędruś” w józefowie, ul. główna 10” w terminie do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 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.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Cezary Łukaszewski

ogłoszenie płAtne

ogłoszenie o konkursie
zarzĄd poWiatu W otWocku
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w otwocku, ul. majowa 17/19
i. do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ma wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej 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) ma 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) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.
967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r.
– prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.)
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7 października 1999 r.
o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 oraz. poz. 1669).
ii. do konkursu może przystąpić także:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.) – spełniający wymagania określone w punkcie I, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
iii. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Otwocku,
ul. Majowa 17/19,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje
a) o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) o stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym
mowa w ppkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
5) 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) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 oraz. poz. 1669),
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenia, 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 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
11) w przypadku nauczyciela - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
iV. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie: imienia i nazwiska kandydata, telefonu, adresu zwrotnego
i dopiskiem „konkurs na stanowisko dyrektora powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w otwocku, ul. majowa 17/19” w terminie do 2 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 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.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Cezary Łukaszewski

