OGŁOSZENIA
I REKLAMY

wtorek
30 stycznia 2018

11

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY
ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ds. Budowlanych
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ds. Elektrycznych
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ds. Sanitarnych

PRACA

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów
na ww. stanowiska znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.zgn.waw.pl
Informacji udziela również Dział Kadr i Organizacji ZGN
Śródmieście, nr tel. (22) 33-66-136, (22) 33-66-180.

Maszynista pojazdu trakcyjnego, Rewident taboru,
Ustawiacz. Region: cała Polska, Branża: Kolej
STK S.A., Spółka Grupy Kapitałowej OT Logistics,
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Maszynista pojazdu trakcyjnego
(trakcja elektryczna i spalinowa),

Rewident taboru, Ustawiacz
Wymagania:
•złożony egzamin na stanowisko: maszynista pojazdu
trakcyjnego, rewident taboru, ustawiacz; •odpowiedni
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu;
•doświadczenie i wiedza niezbędna do pracy na ww.
stanowiskach; •umiejętność bardzo dobrej koncentracji,
odpowiedzialność i zdecydowanie.
Oferujemy: •pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
•atrakcyjne wynagrodzenie.
Dokumenty należy przesłać na adres:
STK SA, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, lub przesłać
na adres: kadry@stk.wroc.pl

oferta krajowa/33749049.mn

ISP Polska sp. z o.o.
www.it-sp.pl

ISP Polska sp. z o.o.
www.it-sp.pl

Programista PLC / Automatyk

Poszukujemy do pracy w Rzeszowie osoby na stanowisko:

Projektant Automatyki EPLAN

Miejsce pracy: Rzeszów
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: Automatyka)
• komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• dyspozycyjność
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• prawo jazdy kat. B
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość
sterowników PLC SIEMENS S7 i standardów oprogramowania wykorzystywanych w przemyśle
Zakres obowiązków:
• przygotowywanie oprogramowania w siedzibie firmy w Rzeszowie
• uczestnictwo podczas instalacji, uruchamiania i rozruchu systemów automatyki u klientów
• nadzór nad istniejącymi aplikacjami PLC
• optymalizacja procesów produkcyjnych
Oferujemy:
• stabilną pracę w młodym, przyjaznym, międzynarodowym środowisku
• udział w ciekawych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii w automatyce
• liczne wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego
• wdrożenie przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską
• atrakcyjne warunki zatrudnienia
Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie na adres: sekretariat.rz@it-sp.pl z dopiskiem
w tytule maila „Rzeszów”.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zakres obowiązków:
• projektowanie systemów automatyki w EPLAN P8
• przygotowywanie dokumentacji elektrycznych
• dobór aparatury, wyposażenia i rozwiązań na potrzeby ofertowania i projektowania
• kierowanie pracami montażowymi układów automatyki
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrycznym (również studenci ostatniego
semestru)
• komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• prawo jazdy kat. B
• znajomość środowiska EPLAN P8
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość standardów
dokumentacji elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym
Oferujemy:
• stabilną pracę w przyjaznym, międzynarodowym środowisku
• udział w ciekawych projektach z wykorzystaniem najnowszych technologii w automatyce
• liczne wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego
• atrakcyjne warunki zatrudnienia
Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie na adres: sekretariat.rz@it-sp.pl
z dopiskiem w tytule maila „EPLAN-Rzeszów”.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

oferta rzeszowska/33748785.n

oferta rzeszowska/33748778.n

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
Syndyk masy upadłości”DANSTAL”Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Świętochłowicach

ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu
wierzytelności przysługujących od 2podmiotów:

KOMUNIKATY

– FE-RO TRADING GmbH o wartości nominalnej 15 738,84 zł
(3 598,60 EUR);
– SYRINX Stahlund Technik GmbH o wartości nominalnej
3 576,48 zł (833,99 EUR).
Cena wywoławcza wynosi965,76 zł.Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu, najpóźniej do dnia
15 lutego 2018 roku do godziny 16:00 lub jej przesłanie
pocztą na adres: Biuro Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice
(decyduje data i godzina wpływu). Regulamin przetargu oraz dokumenty związane z wierzytelnościami dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem
www.bbpg.pl/syndyk/danstal-wierzytelnosci.zip.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 32 750-62-69 oraz
pod adresem e-mail: syndyk@tomaszbiel.pl.

oferta krajowa/33737241.m

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy informuje, iż dnia 17 stycznia 2018 roku
została sporządzona przez syndyka i przekazana
Sędziemu-komisarzowi lista wierzytelności upadłego
Andrzeja Studniewskiego, osoby fizycznej,
nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Każdy zainteresowany może przeglądać listę
wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy,
ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu.
Zgodnie z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe
w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu
listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na
liście może złożyć do Sędziego-komisarza sprzeciw
co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania
ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej
wierzytelności.

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR spółki z o.o.
w Tarnobrzegu, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 23 stycznia 2018r. zaprasza
do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty
– nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu
o numerach ewidencyjnych 957/105 i 957/107 dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi
księgę wieczystą nr TB1T/00076760/9 za kwotę nie niższą niż 85.200,00 (osiemdziesiąt pięć
tysięcy dwieście) złotych,
– praw związanych z pozwoleniem na budowę wydanym upadłemu decyzją Prezydenta Miasta Tarnobrzega
z dnia 20 czerwca 2013r. nr 104/13 za kwotę nie niższą niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
Oferty należy kierować na adres Biura Syndyka ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin w terminie
7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące mienia objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka
Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin,
tel. +48 723 34 45 56 lub na stronie internetowej www.kancelaria-empe.pl w zakładce Ogłoszenia
sprzedaży/Sprzedaż z wolnej ręki. Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych
ofert oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

www.dawro.eu

oferta krajowa/33750628.m

oferta krajowa/33750356.m

oferta rzeszowska/33750256.n

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń
zawiadamia, że w dniu

28 lutego 2018 roku o godz. 10:00
w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się

DRUGA LICYTACJA
w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości
nieruchomości gruntowej obejmującej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 722/4
o pow. 0,18 ha, położonej w miejscowości Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia,
obj. księgą wieczystą KR2P/00013464/6, znajdującej się w terenach mieszkalnictwa
zagrodowego i jednorodzinnego oraz w terenach zieleni nieuporządkowanej.

oferta krajowa/33750448.m

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

19 lutego 2018 r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 115, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
– udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości, tj. działki numer 492 i 493
położonych w miejscowości Nowa Dęba, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00024618/0.
Działka 492 o powierzchni 0,3042 ha, działka 493 o powierzchni 0,5785 ha, położone są w obrębie
Dęba miasta Nowa Dęba. Są to tereny miasta najdalej wysunięte w kierunku północnym na
połączeniu z sołectwem Tarnowska Wola i Alfredówka. Są to łąki i pastwiska. Łącznie działki
stanowią pas gruntu o szerokości 17 metrów i długości ok. 300 metrów, przedzielone rowem
melioracyjnym. Od strony wschodniej działka ewidencyjna nr 493 przylega szerokością do drogi
dojazdowej w kierunku miejscowości Stale, a następnie Tarnobrzega. Tereny podmokłe. Działka
ewidencyjna nr 492 od strony zachodniej przylega do gruntowej drogi dojazdowej. Najbliższa
zabudowa sołectwa Tarnowska Wola usytuowana wzdłuż drogi krajowej nr 9 w odległości ok. 500
metrów. Ukształtowanie terenu płaskie. W otoczeniu tereny łąk i pastwisk nieużytkowe.

Suma oszacowania wynosi 3 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi: 2 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 350,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317
Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia
sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły
oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (15) 815 19 55.

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej
niezabudowaną działkę ewidencyjną o nr 722/2 o pow. 0,04 ha, położonej
w miejscowości Jerzmanowice, gm. Jerzmanowice- Przeginia, obj. KR2P/00012544/4,
znajdującej się w terenach mieszkalnictwa zagrodowego.
Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota 19 350,36 zł (cena z VAT).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 sumy oszacowania tj. kwota
9 675,18 zł – cena z VAT.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, w gotówce lub na rachunek komornika w
Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.
Nieruchomość można oglądać w dniu 26.02.2018 roku o godzinie 10:00 (zbiórka obok
posesji przy ul. Centralnej 165 w Jerzmanowicach) zaś elaborat szacunkowy znajduje się
do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12)349 04 87.
www.dawro.eu

www.dawro.eu

RB

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota 113 891,00 zł (cena z VAT).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 sumy oszacowania tj. kwota
56 945,50 zł (cena z VAT);

oferta rzeszowska/33750265

oferta krakowska/33749675

