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Starosta poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

UWAGA!

SEKRETARZ POWIATU
– administracja

Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do czWArtkU,
4 kwietnia,

MIEjScE PRAcy: OTWOcK

 ZAKRES ObOWIąZKóW:
1. sprawowanie nadzoru nad tokiem i terminowością wykonywanych w Starostwie zadań;
2. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących
struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych;
3. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał zarządu oraz prac
związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
4. sprawowanie nadzoru nadrealizacjąobowiązków przezDyrektorów, Kierowników biuriinnych
pracowników zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze;
5. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów
uchwał i innych materiałów przedstawionych przez zarząd;
6. sprawowanie nadzoru nad pracami podległych komórek;
7. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych w drodze porozumień
gminom i innym jednostkom;
8. sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
9. wydawanie na podstawie upoważnień Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej;
10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów
jednolitego wykazu akt oraz kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach
samorządowych i kodeksu pracy;
11. nadzorowanie przestrzegania systemu kontroli zarządczej w Starostwie;
12. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowań skargowych;
13. prowadzenie nadzoru nad dostępem do informacji publicznej w trybie i na zasadach
określonych we właściwych przepisach;
14. nadzorowanie bezpośrednio pracy komórek organizacyjnych wskazanych odrębnie,
15. wykonywanie zadań urzędnika wyborczego w Starostwie;
16. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 WyMAgAnIA ZWIąZAnE ZE STAnOWISKIEM PRAcy
WyKSZTAŁcEnIE: wyższe, zgodne z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza
lubstudiapodyplomowewtymzakresie(preferowanekierunki:prawo,administracja,zarządzanie),
DOŚWIADcZEnIE ZAWODOWE: conajmniej czteroletnistażpracynastanowiskachurzędniczych
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym
co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach,
lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 nIEZbęDnE DOKUMEnTy I OŚWIADcZEnIA:
CV i list motywacyjny (podpisany własnoręcznie), kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego), informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym (dostępny w BIP
PowiatuOtwockiego).Kopiedokumentówpotwierdzającychspełnieniewymaganianiezbędnego
w zakresie wykształcenia. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, kopie dokumentów potwierdzających inne
kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.Oświadczenieopełnejzdolnościdoczynnościprawnychorazokorzystaniuzpełnipraw
publicznych, kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność. Dokumenty
należyzłożyć do15.04.2019 r.Decyduje data stemplapocztowego/osobistegodostarczenia oferty
do urzędu.
 MIEjScE SKŁADAnIA DOKUMEnTóW:
Starostwo Powiatowe w Otwocku (Kancelaria na parterze budynku), ul. Górna 13, 05-400 Otwock
z dopiskiem na kopercie: „Aplikacja na stanowisko Sekretarza Powiatu“.
 InnE InfORMAcjE: PEŁNA TREŚĆ OFERTY dostępna jest m.in. na stronie internetowej:
www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,17801,tresc-ogloszenia.pdf|Dodatkoweinformacjemożnauzyskać w Kadrach Starostwa – tel. 22 788 13 53 | Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Otwocku
moichdanychosobowychwceluprzeprowadzeniaproceduryrekrutacjinastanowiskoSekretarzaPowiatu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

do godz. 15
Firma produkcyjna z okolic karczewa

pOszukuje dO pracy:
 ElEktromEchAnikA,
 mEchAnikA,

 inżyniErA UtrzymAniA rUchU.

tel. +48 22 780 66 11
e-mail: sekretariat@mpack.com.pl
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KIEROWnIK bIURA KULTURy
I PROMOcjI – administracja
MIEjScE PRAcy: OTWOcK

 ZAKRES ObOWIąZKóW:
1. koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji
związanych z przygotowaniem we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych
planów działania, informacji analiz potrzebnych do opracowania budżetu, działania Rady,
Komisji, Zarządu i Starosty;
2. prowadzenie banku informacji o Powiecie;
3. współpraca z lokalnymi organizacjami gospodarczymi przy organizacji imprez o charakterze
promocyjnym (targi, wystawy itp.);
4. działaniawzakresiepromocjiregionu,jegowalorówimożliwościturystyczno-wypoczynkowych
(imprezy sportowe, rekreacyjne);
5. prowadzenie na odpowiednim poziomie i aktualizowanie powiatowego serwisu informacyjnego oraz mediów społecznościowych;
6. inicjowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i rozwoju informacji turystycznej,
7. zapewnienie realizacji zadań komórki organizacyjnej;
8. nadzór nad obiegiem dokumentów w komórce;
9. wykonywanie poleceń przełożonych;
10. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa
oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w starostwie;
11. nadzór nad przygotowywaniem okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań
z realizacji zadań objętych zakresem działania komórki organizacyjnej;
12. nadzór nad realizacją uchwał i ustaleń Rady i Zarządu, opracowywanie sprawozdań z ich wykonywania oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Radnych;
13.przygotowywanie opisówstanowiskwtymustalenieszczegółowegozakresuczynnościdlapracowników komórki;
14. dokonywanie oceny pracowników Biura oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności;
15. współpraca w opracowywaniu i realizacji budżetu powiatu w zakresie działania komórki,
 WyMAgAnIA nIEZbęDnE ZWIąZAnE ZE STAnOWISKIEM PRAcy
WyKSZTAŁcEnIE: wyższe I stopnia, zgodne z zakresem zadań wykonywanych w Biurze lub studia podyplomowe w tym zakresie (preferowane kierunki: Marketing i Promocja, Dziennikarstwo,
Grafika komputerowa, Fotografika, PR, Administracja),
DOŚWIADcZEnIE ZAWODOWE: co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizowanym przez Biuro
 nIEZbęDnE DOKUMEnTy I OŚWIADcZEnIA:
CV i list motywacyjny (podpisany własnoręcznie), kwestionariusz osobowy (dostępny
w BIP Powiatu Otwockiego), informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym
(dostępny w BIP Powiatu Otwockiego). Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego. Oświadczenie o niekaralności za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
publicznych, kopie dokumentów potwierdzających ewentualną niepełnosprawność.
Dokumenty należy złożyć do 12.04.2019 r. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 MIEjScE SKŁADAnIA DOKUMEnTóW:
Starostwo Powiatowe w Otwocku (Kancelaria na parterze budynku), ul. Górna 13, 05-400 Otwock
z dopiskiem na kopercie: „Aplikacja na stanowisko Kierownika Biura Kultury i Promocji“.
 InnE InfORMAcjE: PEŁNA TREŚĆ OFERTY dostępna jest m.in. na stronie internetowej:
www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,18033,tresc-ogloszenia.pdf | Dodatkowe informacje można
uzyskać w Kadrach Starostwa – tel. 22 788 13 53.
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Otwocku, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura Kultury i Promocji. Powyższa
zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO

prAcA
zatrudnię

 Do prac przy dachach, Józefów
i okolice, tel. 509 741 266
 Ekspedientkę do sklepu przemysłowego
w Otwocku, tel. 602 104 355
 Fryzjera/kę, tel. 504619755

 Fryzjerkę damsko-męską
do salonu w Międzylesiu. Wymagane
doświadczenie min. 2 lata, uczciwość
i chęć do pracy, tel. 501 456 106
 Krojczego 1/2 etatu, tel. 504 730 613
Masarnia Misior zatrudni na pełny etat
pracownika fizycznego. Bardzo dobre
warunki pracy. Atrakcyjne zarobki,
tel. 227885604, mail: biuro@misior.com.pl
 Poszukujemy pracownika do warsztatu.
Zajmujemy się regeneracją zacisków hamulcowych. Praca w Otwocku, tel. 601 913 711
 Pracownika fizycznego do budowy
sieci telekomunikacyjnych Józefów,
tel. 500 177 061
 Pracownika do myjni samochodowej
w Otwocku, tel. 665 506 565
Pracowników budowlanych,
tel. 605 562 710, dar-dariuszd@wp.pl
Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracownika do narzędziowni
w Otwocku na stanowisko: ślusarz
narzędziowy. Prosimy o przesyłanie CV
na adres: praca@novopak.com.pl
 Przyjmę kobiety do produkcji pierogów,
zmiana dzienna, pn.-pt., tel. 512 318 958
Zakład krawiecki zatrudni krawcowe,
krawców, tel. 507 138 194
 Zatrudnię kobietę do opieki nad dzieckiem
w Otwocku, tel. 506 528 604

 Zatrudnię kobietę do sprzątania firmy
w Celestynowie, godziny 13.30-18.00,
tel. 511 017 165
 Zatrudnię kobietę do sprzątania
przychodni w Falenicy, 10.00-14.00,
tel. 511 017 165
 Zatrudnimy elektromontera
instalacji systemów alarmowych
oraz pracowników ochrony,
tel. 512 058 609 lub 601 306 533

Szukam

 Młoda kobieta chętnie posprząta domy,
mieszkania i podwórka, tel. 576 680 821

niErUchomości
Sprzedam dom

 Józefów, wolno stojący z poddaszem,
270 m2, cegła, magazyn 220 m2 i domek
gospodarczy 40 m2, możliwa działalność
gospodarcza, działka 1707 m2, po remoncie,
5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, taras,
piwnica, garaże, system alarmowy,
monitoring, idealna lokalizacja, do zamieszkania. Cena: 1 500 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, okolice ul. Żeromskiego, wolno
stojący, cegła, w stanie deweloperskim 180 m2,
działka 905 m2, parter z użytkowym poddaszem, 5 pokoi, 2 łazienki, spiżarka, ogrodzony,
taras, ogród, spokojna okolica. Cena: 540 000 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Falenica, dom 160 m2, działka 450 m2,
4 pokoje, 2 łazienki, wysoki standard, dla ceniących spokój i bliskość natury. Cena 960 000 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, centrum, dwa budynki
mieszkalne, jednorodzinne, pierwszy
o powierzchni 260 m², drugi budynek
o pow. ok. 69 m², powierzchnia działki
600 m², prąd, wodociąg, kanalizacja,
gaz, ogrzewanie własne węglowe/gazowe.
Cena: 650 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

WIZyTóWKI
 PRAnIE vERTIcALI
 żALUZjE,ROLETy

 vERTIcALE,DOMOfOny

TEL.601943674
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 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

Sprzedam dom cd.

 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

 Otwock, Świder, 1200 m2, budowlana, MPZP,
zabudowa mieszkaniowa, bliskość lasu, dojazd
asfaltowy, wszystkie media w drodze, bardzo
ładna, 800 m od PKP. Cena: 445 000 zł,
tel. 513 401 901, 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
 Celestynów, dom o pow. 150 m2,
działka 800 m2, świetna lokalizacja,
cena 620 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, 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

 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

 Warszawa-Wawer, dom o pow.
200 m2, działka 440 m2; 6 pokoi,
cena 785 000 zł, Anna Walczyna,
tel. 660 280 776, www.elandom.pl
 Józefów, dom o pow. 124 m ,
działka 664 m2, 5 pokoi, cena 768 000 zł,
Anna Walczyna, tel. 660 280 776,
www.elandom.pl
2

 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

 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

Józefów – dom wolno stojący, 4 pokoje,
170 m2/2200 m2, ul. Jagodowa, garaż.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1561/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Sprzedam działkę
Dwie działki z linią brzegową jeziora Rokola,
z możliwością podziału na mniejsze. Dostęp
do drogi powiatowej. Działki zarówno pod
inwestycje rekreacyjne, jak i mieszkalne.
Tel. 503 359 375
 Działkę budowlaną, 1500 m2, Karczew
ul. Częstochowska, warunki zabudowy,
tel. 603 795 132
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944
 Sprzedamy działki pod inwestycję
przemysłową, Karczew-Janów, po lewej
stronie, tel. 603 795 132
 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

 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
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 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

 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

 Otwock, 726 m2, warunki zabudowy na
dom jednorodzinny, pierwsza linia zabudowy
od ul. Narutowicza. Cena: 129 000 zł,
tel. 790 740 210, 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
 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
 Otwock, Śródborów, 1000 m², prostokąt,
warunki zabudowy na dom jednorodzinny,
prąd, wodociąg, II linia zabudowy.
Cena: 250 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Graniczna, 1792 m2,
budowlana, piękny starodrzew, druga linia
zabudowy. Cena: 539 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Michalin, starodrzew, leśna z prawem do
zabudowy, 1922 m2, kwadrat, wszystkie media.
Cena: 930 000 zł, do negocjacji,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Sobienie Biskupie, 1530 m2, budowlana,
prostokąt, łąki, dojazd drogą utwardzoną,
doprowadzone media: prąd, woda i gaz, WZ.
Cena: 70 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Sad ekologiczny 0,57 ha, gleba I, II, III klasa,
gmina Karczew, jabłka gruszki, śliwki itd.,
możliwe dopłaty. Cena: 98 600 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną.
Cena: 299 000 zł netto, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Aleksandrów, ul. Zagórzańska, 1000 m2,
budowlana, bliskość lasu, dojazd asfaltowy,
media w drodze, bardzo ładna. Cena: 320 000 zł,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
Józefów – działka budowlana, 920 m2,
MPZP, 20 x 45 m, wszystkie media.
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1909/OGS,
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
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Lipowo, gm. Wiązowna – działka budowlana,
3426 m2, 40 x 85 m, prąd i woda.
Cena: 250 000 PLN, oferta: 1929/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – działka usługowa, MPZP,
3426 m2, 35 x 52 m, wszystkie media.
Cena: 550 000 PLN, oferta: 1922/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
 Działka budowlana w Jatnem, 1700 m2,
cena 155 000 zł, cicha, spokojna okolica,
sąsiedztwo nowych budynków,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, aneta.r.o@vp.pl

 Do sprzedaży działka w Wólce
Mlądzkiej, 6500 m2, możliwość podzielenia
na kilka działek z 4-m2 drogą dojazdową,
są warunki zabudowy na budynki
wolno stojące lub bliźniacze,
cena za metr: 150 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

 Góra Kalwaria, działka na sprzedaż, pow.
4560 m2, budowlana, ze wszystkimi mediami,
bardzo dobra lokalizacja, cena 700 000 zł,
tylko 1% prowizji, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, biuro: ul. Kościelna 14

Sprzedam mieszkanie

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

Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
dwa poziomy, część domu, OKAZJA.
Cena: 250 000 PLN, oddzielne wejście.
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

 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

Karczew – mieszkanie 71 m2, 4 pok.,
piętro: 3/3, os. Ługi, balkon.
Cena: 310 000 PLN, oferta: 2571/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 43 m2, 2 pok.,
parter, os. zamk., spokojna okolica.
Cena: 219 000 PLN, oferta: 2645/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 69 m2, 3 pok.,
piętro: 1/2, balkon, garaż, k. lokatorska.
Cena: 399 000 PLN, oferta: 2641/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
 Otwock, mieszkanie, I piętro, 2 pokoje,
pow. 37 m2. Cena 225 000 zł, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl
 Otwock. mieszkanie, poddasze, 4 pokoje,
pow. 90 m2. Cena 385 000 zł, Arkadiusz
Lenicki, tel. 660 280 042, www.elandom.pl

 Otwock- Kresy, 300 m², magazyn, siła,
kanalizacja, centralne ogrzewanie – gaz,
4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 790 740 210, 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

Do wynajęcia lokal
 Lokal biurowo-usługowy, 25 m2, Karczew,
wysoki standard, 1200 zł (do negocjacji),
tel. 692 981 538
 Lokal usługowy 63 m2 na gabinet
stomatologiczny, lekarski, sklep
(woda bieżąca, pomieszczenia socjalne),
tel. 602 468 683

 Józefów, ul. Wronia, TBS, 36 m2, 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoczesne. Cena: 155 000 zł do negocjacji,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

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

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

 Soplicowo, 80 m2, 3 pokoje, taras, ogród,
kominek, dla ceniących ciszę i bliskość natury.
Cena: 435 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Świerkowa, 93 m², dwupoziomowe, 2 piętro, salon z otwartą kuchnią,
trzy sypialnie, 2 łazienki, balkon, garaż,
zamknięte osiedle, w pełni wyposażone,
gotowe do wprowadzenia. Cena: 549 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

 Mieszkanie w centrum Otwocka, 48 m2,
dwa pokoje z balkonem, wyposażona
kuchnia, stan ideał, czynsz 300 zł, z windą
i piwnicą, przynależą miejsca parkingowe,
cena 320 000 zł do małej negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954
 Mieszkanie na sprzedaż – Morskie Oko,
39,24 m2, otwarta kuchnia z pokojem, korytarz, łazienka i garderoba z dużym tarasem
26 m2, parter, cena 280 000 zł, czynsz 270 zł,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

Do wynajęcia

 Dwupokojowe, Otwock 1200 zł + liczniki,
tel. 606 699 865
 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765
 Pokój z kuchnią + WC, 38 m2, media.
1000 zł, tel. 516 138 974
 Linia otwocka. Dom wolno stojący do wynajmu pod dom opieki, min. 5 pokoi, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl

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

USłUGi
Budowlane

 Docieplanie budynków – elewacje
– solidne ekipy, tel. 602 482 572
 Malowanie dachów, tel. 601 203 559
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710

 Otwock, mieszkanie, I piętro, 3 pokoje,
pow. 101 m2, dwa miejsca parkingowe,
562 000 zł, Beata Moch, tel. 660 160 606,
www.elandom.pl
Otwock, ul. Karczewska, 38 m², parter, dwa pokoje, otwarta kuchnia, piwnica, blisko przystanek,
park, szkoła, przedszkole. Cena: 199 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

pośrednictwo

Dla domu

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

Otwock – lokal użytkowy, 28 m2,
parter, witryna, CENTRUM.
Cena: 1900 PLN, oferta: 676/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

kupię

 Bezpośrednio kupię mały domek
do 80 m2 na małej działce, tel. 570 960 333
 Linia otwocka. Dom wolno stojący
do zakupu, 5 sypialni, salon.
Beata Moch, tel. 660 160 606,
www.elandom.pl
 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom
lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl,
m.stelmaszak@neostrada.pl
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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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1999-2019 20 lAt nA rynkU
rOk
załOżenia
2017

bEZPŁATnE WIZyTy
(w RAMACh uMOwY Z NFZ)

interna:

 lek. med. Edyta Kosmala-Kurek,  lek. med. Ardadiusz Burbicki,

 lek. med. Vira Dyminska,  lek. med. Elżbieta Kuczyńska-Sierańska,
 lek. med. Katarzyna Barańska.

pediatria:

 lek. med. Agnieszka Nowakowska,  lek. med. Diana Mierzejewska-Dźwigała.

kOnsultacje płatne lekarzy specjalistów
 lArynGoloG – lek. med. joanna żebrowska
 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
 GAStroloG – lek. med. krzysztof skoczylas
 pSychiAtrA – lek. med. urszula sulimierska
 pSychiAtrA dzieci i MłOdzież – dr n. med. katarzyna rogala
 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, intErniStA – 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
 BADAniA 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 7.45 do 18.00
tel. 799 11 99 55, 795 04 22 03

BADAniE Echo SErcA DoroSłych i DziEci

SzczEpiEniA przeciwkO
klESzczoWEmU zApAlEniU mÓzGU (KZM)

BADAniA lABorAtoryJnE: 7.15-10.30
pUnkt poBrAń przyJAzny DziEciom
możliWość poBrAń rÓWniEż W SoBotę

otwock, ul. powstańców Warszawy 3
(bezpłatny parking od ul. smolnej)
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 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

 KUPIĘ STARE PROSPEKTY
I KATALOGI MOTORYZACYJNE,
TEL. 600 817 479

medyczne

nauka

introligatorskie

przychoDniA lEkArSkA zDroWy miś
dla dzieci i dOrOsłych

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY

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

rÓżnE
kupię

 KUPIĘ STARĄ MOTORYNKĘ,
MOTOROWER, MOTOCYKL,
TEL. 600 817 479

 Analiza tekstów poetyckich, prozatorskich
i innych tekstów kultury – zajęcia językowe.
Tel. 693 280 472

różne
OFerujeMy
palety
anGielskie.
wypalany
znak uk
(MOGą Być
Bez znaku).

tEl. 730 048 394
Sprzedam

 Sprzedam akordeon Victoria II,
tel. 570 960 333

motoryzAcJA
kupię

 Skup samochodów, tel. 793 304 091

