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Prezydent Miasta OtwOcka
Ogłasza kOnkurs na stanOwiskO
Dyrektora Miejskiego ośroDka kultury, turystyki i sportu
w otwocku, ul. arMii krajowej 4, 05-400 otwock
i. wyMagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia, preferowane w dziedzinie zarządzania kulturą.
2. Doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. obywatelstwo polskie.
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz.u. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.).
7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych.
ii. wyMagania dOdatkOwe:
1. predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
2. kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
3. obsługa komputera.
4. Znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
5. Znajomość statutu Miejskiego ośrodka kultury, turystyki i sportu w otwocku.
6. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury.
7. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych
(w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o zamówieniach publicznych oraz przepisów prawa pracy.
8. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
9. umiejętność organizowania imprez.
10. prawo jazdy kat. B.
iii. infOrMacje O stanOwisku i zakres wykOnywanych zadań
1. wymiar etatu: 1/1.
2. Zatrudnienie: powołanie na czas określony od 3 do 7 lat.
3. Miejsce wykonywania pracy: Miejski ośrodek kultury, turystyki i sportu w otwocku, ul. armii krajowej 4, 05-400 otwock.
4. Zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz.
5. realizowanie zadań jednostki określonych w statucie.
6. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia.
7. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki.
8. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki.
9. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.
10. sprawowanie kontroli zarządczej.
iV. wyMagane dOkuMenty
1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydata.
2. Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, danych kontaktowych kandydata (numer telefonu, adres do
korespondencji, adres elektroniczny) wraz z klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016-679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych”.
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3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zakresy czynności i inne, a w przypadku trwania
zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę).
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, rekomendacje itp.).
6. autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Miejskiego ośrodka kultury, turystyki i sportu w otwocku na najbliższe 3 lata (do 15 stron).
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 31 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8. Dowód osobisty do okazania podczas rozmowy.
9. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.
10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne.
kandydat wyłoniony w drodze konkursu przed powołaniem na stanowisko jest zobowiązany przedłożyć oryginał zapytania o karalność
z krajowego rejestru karnego.
11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
12. oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do zajmowania stanowiska kierowniczego.
uwaga: Dokumenty wskazane w pkt. iV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie wymagają własnoręcznego
poświadczenia kandydata zgodności z oryginałem, z określeniem miejsca i daty tego poświadczenia. Brak podpisu będzie skutkować odrzuceniem dokumentu.
V. Miejsce, terMin i sPOsób składania dOkuMentów
1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:
osobiście w urzędzie Miasta otwocka, ul. armii krajowej 5, 05-400 otwock, budynek B, pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek:
od 8.00 do 18.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00,
lub przesłać pocztą na adres: urząd Miasta otwocka, ul. armii krajowej 5, 05-400 otwock.
2. termin składania ofert: 31.05.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu Miasta otwocka).
3. aplikacje, które przyjdą pocztą po terminie określonym do składania ofert, nie będą rozpatrywane.
Vi. dOdatkOwe infOrMacje i uwagi:
1. ogólne informacje o Miejskim ośrodku kultury, turystyki i sportu w otwocku są dostępne na stronie internetowej jednostki: ock.otwock.pl
2. w siedzibie Moktis przy ul. armii krajowej 4 można uzyskać informacje w zakresie warunków organizacyjno-finansowych jednostki, w godzinach pracy, w terminie uzgodnionym z osobą pełniącą obowiązki dyrektora Moktis w otwocku – tel. nr 22 779-36-43.
3. informacji w zakresie formalnej procedury konkursowej udziela Biuro kadr i szkoleń urzędu Miasta otwocka, tel. 22 779-20-01, wew. 163, 311.
4. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
5. o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podpisania zarządzenia zatwierdzającego niniejsze ogłoszenie konkursowe.
7. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na 15.06.2019 r.
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
Vii. klauzula infOrMacyjna:
1. administratorem pani/pana danych osobowych jest prezydent Miasta otwocka z siedzibą w urzędzie Miasta otwocka, ul. armii krajowej 5,
05-400 otwock, tel. 22 779-20-01, adres e-mail: umotwock@otwock.pl.
2. kontakt z inspektorem ochrony Danych osobowych będzie dostępny pod adresem e-mail: wciara@otwock.pl.
3. pani/pana dane są zbierane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4. podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z 26.06.1974 r. – kodeks pracy oraz ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
5. Ma pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
6. podanie danych jest wymogiem ustawowym. w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.
7. odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. pani/pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. pani/pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe po zrealizowaniu zadania, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących administratora.
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autotrade,salonmercedes-Benzwaninie,

ZatrUDni kiErOwcę LawEtY
Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa MarfleX
– M.j. Maillis POland sp. z o.o. poszukuje do swojej
siedziby w karczewie k. warszawy osoby na stanowisko:

pOMOcnik OpEratOra Linii prODUkcYJnEJ
(PR04/2019)
Opis stanowiska:
 pomoc operatorowi w obsłudze linii produkcyjnej,
 zdejmowanie rolek z gotowym produktem z nawijaków,
 paletyzacja, pakowanie, etykietowanie,
 praca zmianowa po 12 h (2 dni pracy, 2 dni przerwy).

wymagania:
 prawo jazdy kat. c+e,
 karta kierowcy,
 ważne badania
psychologiczne i lekarskie,
 świadectwo kwalifikacji,
 uprawnienia do przewozu
rzeczy.
cV proszę przesyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie
cV z podanym numerem referencyjnym i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres
e-mail: praca@maillis.pl
informacja administratora danych:
informujemy, że w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać dane
osobowe. administratorem danych jest firma marflex – m.j. maillis Poland Spółka z o.o. z siedzibą w 05-480 karczew przy ul. Przemysłowej 4. aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na adres e-mail: praca @maillis.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu do dnia 30.06.2019 r. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych w tym procesie rekrutacji, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez marflex – m.j. maillis Poland Spółka z o.o moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby tej rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust.
1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana,
ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 Administratora – asysta w prowadzeniu
kilkuosobowej firmy handlowo-produkcyjnej.
Wykształcenie wyższe, dyspozycyjność,
operatywność, umiejętność kierowania
ludźmi. Józefów, 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com
 Kierowcę, kat. C i kat. C+E, kraj,
tel. 601 373 277
Krawcową-szwaczkę do szycia prostych
wyrobów z dzianiny sezonowo zatrudnię
lub na dochodne, również na emeryturze,
tel. 606 610 041
 Mechanik samochodowy, osobowe,
Józefów, bardzo dobre warunki pracy,
umowa, tel. 602 186 305

wymagania:
 wykształcenie zawodowe lub średnie,
 umiejętność pracy w grupie,
 odpowiedzialność, sumienność i zdyscyplinowanie,
 dyspozycyjność (praca zmianowa w ruchu ciągłym).
Oferujemy:
 umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto od 3 100 zł/mies.,
 premię miesięczną do 18% płacy brutto,
uzależniona od wyników,
 prywatną opiekę medyczną dla pracownika
i członków rodziny,
 ubezpieczenie grupowe dla pracowników
i członków rodziny,
 realne wsparcie z zfŚs – „grusza”, bony świąteczne itp.,
 praca w dużej, bezpiecznej i rozwijającej się firmie,
 dojazdy do pracy na trasach: Maciejowice – karczew;
sobolew – karczew,
 możliwość rozwoju/awansu dla osób ambitnych i pracowitych.

zatrudnię

 Mężczyzn do pracy w ochronie.
Grupy interwencyjne Otwock,
tel. 22 788 46 10, 603 236 000
Młodą po szkole krawieckiej do sklepu
Pasmanteria Dora, Otwock,
ul. Andriollego 30, więcej informacji
na miejscu lub mailowo,
CV na: sklepdora@op.pl
 Pomocnika, hydraulika, tel. 505 128 513

praca na prODUkcJi
prZY MaSZYnacH DO prODUkcJi FOLii
 umowa o pracę na pełny etat,
 stabilne zatrudnienie,

 stawka godzinowa od 15 zł do ręki,
 miejsce pracy – jatne,

 system 4-zmianowy (12-godzinny).

tel. 22 789 74 44, e-mail: kadry@bogucki-folie.pl

Powiatowa biblioteka Publiczna w Otwocku
przy ul. Puławskiego 3a poszukuje pracownika na stanowisko

BiBliotekarZ
wymagania:
 wykształcenie biblioteczne,
 znajomość programu „Mateusz”,
 kreatywność,
 umiejętność pracy w zespole.
cV na adres e-mail: abielicka@powiat-otwock.pl,
tel. 22 779-70-50
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 Pracownika gospodarczo-magazynowego:
faktury, przesyłki, zaopatrzenie, sprawy
gospodarcze, Józefów, 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com

 DZIECHCINIEC – do wyboru
1 z 8 pięknych działek budowlanych.
Sąsiedztwo nowych domów. W bliskiej
okolicy pełna infrastruktura (np. szkoły,
przedszkola) i przystanek ZTM
– autobus do W-wy. 1350 m2 – 149 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

 Przyjmę do pracy na stanowisko opiekuna
osoby starszej w Domu Opieki w Józefowie k.
Otwocka, tel. 795 213 760
 Zatrudnię kobietę do sprzątania firmy
w Wiązownie (praca dodatkowa), godziny
ranne, tel. 511 017 16
 Zatrudnię pracowników do prac
wodno-kanalizacyjnych. Pełna umowa
o pracę, tel. 502 690 419

nieruchOMOŚci
sprzedam dom

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

 Wawer, dom wolno stojący,
pow. domu 227 m2, pow. działki 764 m2,
5 pokoi, cena 1 090 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 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
 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 – 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

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

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – centrum.
Dla dwóch rodzin lub pod usługi – w doskonałej lokalizacji. Usytuowany przy głównej,
asfaltowej ulicy. Wszystkie media. Pow. 200 m2
– cena 350 tys. zł. Kilkadziesiąt metrów od
szkoły, przedszkola i przystanków autobusowych. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – ładne domy
do wykończenia według własnej aranżacji.
Atrakcyjna lokalizacja. Cisza, las, komunikacja miejska, bardzo dobry dojazd do centrum
stolicy. Parter i użytkowe poddasze. 120 m2
– 249 tys. zł lub 389 tys. zł (stan surowy
otwarty/zamknięty). NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl
 Józefów, dom wolnostojący, pow. domu
140 m2, działka 481 m2, 4 pokoi,
cena 690 000 zł, Anna Betnarska
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

 Dom, stajnia, domki – obiekt rekreacyjny,
pow. działki 8 690 m2, cena 2 200 000 zł,
w okolicach Otwocka, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
biuro: ul. Kościelna 14 w Otwocku
 Dom do sprzedania w Łochowie z działką
2000 m2 i działka rolna 4,5 h i las 50 arów,
cena 320 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

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
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944

Otwock, ul. Żeromskiego, segment w stanie
deweloperskim, powierzchnia domu 165 m2,
powierzchnia działki 226 m2.
Cena 479 000 zł, tel. 507 847 874
WWW.CITIHOME.EU
Otwock-Kresy – dom wolnostojący,
pow. 220 m2, działka 670 m2, piwnica, garaż.
Cena: 499 000 zł, oferta: 1596/ODS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
 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

 Gm. WIĄZOWNA – pięknie
położona działka budowlana (wydane
warunki zabudowy) z zadbanym
domkiem letniskowym o pow. 36 m2
(2 sypialnie, salon, kuchnia i WC).
640 m2 – 108 tys. zł. W okolicy domy
jednorodzinne, sosnowe lasy, przystanek
komunikacji miejskiej. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.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-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 401901,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Jaśminowa, 538 m2, wśród
zabudowy jednorodzinnej, wszystkie
media, cena 102 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Kresy, 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, ul. Żeromskiego, 1133 m²,
prostokąt, warunki zabudowy na dom
jednorodzinny, prąd, wodociąg,
cena 179 000 zł, tel. 513 401 901,
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
 Sobienie Biskupie, 1 530 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

wiZYtówki
 praniE VErticaLi
 żaLUZJE, rOLEtY

 VErticaLE, DOMOFOnY

tEL. 601 94 36 74
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sprzedam działkę cd.
 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
 Józefów, 1 112 m , kwadrat, budowlana,
bliskość rzeki Świder, ogrodzona, media
w drodze, cena 350 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
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 Józefów, 1 720 m2, budowlana, ogrodzona,
media w drodze, dojazd drogą żwirową,
starodrzew, pod zabudowę przeznaczono
40% pow., spokojna okolica, dobra
lokalizacja, cena 750 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Wawer, działka, pow. 620 m2,
cena 280 000 zł, Elżbieta Dobrucka,
tel. 505 045 449, www.elandom.pl

Otwock – działka budowlana, 632 m2
22 x 30 m, media w ulicy, cicha okolica.
Cena 140 000 zł, oferta: 1907/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Kopki. gm.Wiązowna – działka budowlana,
1000 m2, 26 x 38 m, media w ulicy, OKAZJA.
Cena 159 000 zł, oferta: 1939/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Wiązowna – działka budowlana, 1000 m2,
36 x 27 m, pod zabudowę jednorodzinną.
Cena 140 000 zł, oferta: 1943/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Otwock-Kresy – działka budowlana, 640 m2,
24 x 26 m, MPZP, wszystkie media.
Cena 263 000 zł, oferta: 1942/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Wiązowna – działka budowlana, 3426 m2,
40 x 85 m, media w ulicy, zadrzewiona.
Cena 250 000 zł, oferta: 1929/OGS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245

sprzedam mieszkanie

 Na sprzedaż 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
 Działka na sprzedaż w Otwocku-Mlądzu,
pow. 2000 m2, z warunkami zabudowy,
cena 340 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD ADO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: Kościelna 14 w Otwocku
 Działka na sprzedaż w Otwocku-Mlądzu
pow. 1550 m2, przy głównej ulicy
Majowej, cena 380 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954, biuro:
Kościelna 14 w Otwocku
 Działka ma sprzedaż w gminie Kołbiel
do przekształcenia na budowlaną, pow.
4900 m2, cena 150 000 zł, działka 220 m
od drogi gminnej, NIERUCHOMOŚCI OD
A DO Z, Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14 w Otwocku

 Józefów, parter, 3 pokoje, pow. 68 m2,
cena 430 000 zł, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
Nadbrzeż – mieszkanie 85 m2, 4 pok.,
dwupoziomowe, taras, ogród.
Cena 250 000 zł, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
I piętro, taras, po remoncie, OKAZJA.
Cena 340 000 zł, oferta: 2653/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – mieszkanie 91 m2, 4 pok.,
3 piętro, os. Wioska Szwajcarska.
Cena 470 000 zł, oferta: 1803/OMS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
 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
 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

 Otwock-Kresy działkę budowlaną
z domem do rozbiórki, Robet Trzaskowski,
tel. 660 280 277
 Działka budowlana w Jatnem, 1700 m2,
cena 155 000 zł do negocjacji, 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
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do wynajęcia
Karczew, ul. Grota-Roweckiego, 60 m²,
parter, trzy pokoje, stan do wprowadzenia,
cena 260 000 zł, tel. 513 401 901,
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. Krucza, 48 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, łazienka, duży
balkon. Cena 229 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Mieszkanie 80 m2, Józefów,
dom dwurodzinny, tel. 22 353 63 24

 Józefów, parter, 3 pokoje, pow. 80 m ,
cena 430 000 zł, Alicja Leszczyńska,
tel. 880-373-373, www.elandom.pl
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 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 handlowo-usługowy 55 m2,
centrum tel. 603 376 765
 Otwock, centrum, pow. 32 m2, wolno
stojący, cena 999 zł, Anka Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

kupię
 Kawalerkę do remontu w Otwocku
lub okolicy, tel. 697 121 152
 Kupię za gotówkę mieszkanie, działkę
w centrum, tel. 509 922 172
 Linia otwocka. Dom wolno stojący, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 Linia otwocka. Mieszkanie, 2 pokoje, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl

 Tanie domki dla pracowników,
tel. 510 728 102

 Linia otwocka. Dom wolno stojący do wynajmu na dom opieki, min. 5 pokoi, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl

 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
 Otwock, Kraszewskiego, przestronne
mieszkanie 70 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, toaleta, balkon, 2 piętro, częściowo

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie, dom

umeblowane, wynajem długoterminowy,

lub działkę, ZADZWOŃ lub NAPISZ:

czynsz najmu 2 420 zł + prąd i gaz/mies.,

NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,

tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl,
m.stelmaszak@neostrada.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, mieszkanie, I piętro, 3 pokoje,
pow. 101 m2, dwa miejsca parkingowe,
cena 562 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl

Otwock – mieszkanie 42 m2, 2 pok.,
I piętro, balkon, ul. Karczewska.
Cena 1900 zł, oferta: 1575/OMW
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776

Otwock – ul. Poniatowskiego, kawalerka
po remoncie, 25 m2, umeblowana, piętro: 3.
Cena 1400 PLN + opłaty, oferta: 1652/OMW
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776
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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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PrzychOdnia lekarska zdrOwy MiŚ
Dla DZieci i Dorosłych
Otwock-Świder, ul. grunwaldzka 13
tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20
www.rcz.com.pl

lekarze wszystkich sPecjalnOŚci
iNterNa, peDiatria, specjalistyka,
stoMatologia, ortoDoNcja, psychiatria

szPital jednOdniOwy
gastroskopia, koloNoskopia

specjaliści:
 Pediatra

 internista
 chirurg

 derMatOlOg
 dietetyk

szczePienia
certyfikOwane centruM
Medycyny POdróŻy

tylkO u nas!
najnOwOczeŚniejsze usg Okulistyczne

 flebOlOg

 ginekOlOg

 kardiOlOg
 Okulista

OtwOck, ul. kraszewskiegO 95,
tel. 22 812 81 81

 PsychOlOg

cZyNNe poN.-pt. 8-20

 Psychiatra

wykoNujeMy rówNieŻ:
 badania labOratOryjne

od poniedziałku do piątku 8.00-10.00

juŻ Od Maja!
fizjOteraPeuta – postawi cię na nogi!
MasaŻysta – prawdziwy relaks tylko dla ciebie!

 usg ginekologiczne

Medycyna estetyczna – zadbamy o twoje piękno!

 drobne zabiegi chirurgiczne

MEDYCYNA PRACY

 usg doppler kończyn dolnych

POdOlOg – zdrowe, piękne stopy
KARDIOLOG
KARDIOLOG DZIECIĘCY

pracowNia BaDań kierowców – psychotechNika

placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

józefów, ul. sikOrskiegO 69da
zaPisy i infOrMacje:
tel. 886 639 388
www.zdrowymis.pl

NEUROLOG
NEUROLOG DZIECIĘCY

konsultacje, ekg, echO serca u dzieci.

LARYNGOLOG I OKULISTA

BADANIA USG
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
BADANIA SŁUCHU
PUNKT POBRAŃ
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usługi

róŻne

budowlane

kupię

 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

nauka

 Malowanie dachów, tel. 601 203 559

Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710

dla domu
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 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240
 Analiza tekstów poetyckich, prozatorskich
i innych tekstów kultury – zajęcia językowe.
Tel. 693 280 472
 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

różne
oferujeMy
palety
aNgielskie.
wypalaNy
ZNak uk
(Mogą Być
BeZ ZNaku).

tel. 730 048 394

MOtOryzacja
kupię

 Skup samochodów, tel. 793 304 091

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

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

uwaga!
ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do

czwartku,
9 Maja,
do godz. 15

prZEtarg na naJEM
LOkaLU MiESZkaLnEgO
Otwocka Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą przy ul. andriollego 54 w Otwocku ogłasza
przetarg nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Danuty 16 w Otwocku
o pow. użytkowej 35,86 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój) znajdującego się na
iii piętrze budynku czteropiętrowego.
lokal gotowy do zasiedlenia od maja 2019 r.
wywoławcza stawka czynszu wynosi 20,00 zł/m2. Stawka czynszu nie obejmuje
opłat za media, tj. centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości oraz
kosztów eksploatacji.
Przystępujący do przetargu wnosi wadium w wysokości 2 000,00 zł na rachunek
Spółdzielni 96 1020 1127 0000 1902 0012 3547. wadium oferenta, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej
opłaty czynszowe.
Ofertę pisemną zawierającą: imię, nazwisko, adres oferenta, proponowaną
wysokość czynszu, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy najmu na warunkach
oferty oraz dowód wpłaty wadium należy składać w sekretariacie siedziby
Spółdzielni do 15.05.2019 r.
Przetarg jest przeprowadzany zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego oraz Statutu OSm www.otwockasm.com.pl.
lokal można obejrzeć po uzgodnieniu z administracją osiedla Ługi przy
ul. Roweckiego 1 w karczewie, tel. 22 780 63 61. informacji o przetargu udziela sekcja
członkowsko-mieszkaniowa, pok. 24 w siedzibie spółdzielni, tel. 22 779 42 27
wew. 34 lub 33, e-mail czlonkowski@otwockasm.com.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego przetargu bez
podawania przyczyn.

