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Z Krakowa
Przetargi wkrótce ruszą. Już wkrótce ruszą przetargi na duże in-
westycje komunikacyjne. Ma to być m.in. szybki tramwaj do osiedla 
Golikówka, przebudowa ronda Ofiar Katynia, czy rozbudowa ciągu 
Surzyckiego – Christo Botewa do wschodniej obwodnicy miasta. W 
ciągu kilku tygodni mają zostać rozpisane przetargi na inwestycje 
komunikacyjne warte około 440 milionów złotych. Samo Rondo 
Ofiar Katynia ma kosztować 160 milionów złotych. Zgodnie z har-
monogramem przebudowa ronda – docelowo będzie ono trzypozio-
mowym węzłem komunikacyjnym, z tunelem i estakadą – ma się 
zakończyć w 2011 r. Wkrótce również ma zostać ogłoszony przetarg 
na rozbudowę ulic Surzyckiego i Christo Botewa oraz przedłużenie 
tej ostatniej do wschodniej obwodnicy Krakowa, realizowanej obec-
nie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość 
tej inwestycji szacuje się na niecałe 115 milionów złotych. Podob-
nie jak w przypadku ronda Ofiar Katynia, władze Krakowa liczą na 
niższe niż zakładane finansowe oferty potencjalnych wykonawców. 
Projekt zostanie wsparty finansowo przez Unię Europejską. 
Ceny ofertowe nieznacznie w dół. Średnie ceny ofertowe mieszkań 
na rynku wtórnym w czerwcu 2009 r. nadal odnotowywały tenden-
cję spadkową. Średnie ceny obniżyły się w niemal wszystkich ka-
tegoriach mieszkań. Jedynie lokale największe, czyli 4-pokojowe i 
większe, zdrożały do poziomu 7468 zł za m kw. Jednakże z racji 
niskiej podaży tej kategorii mieszkań niemal co miesiąc odnotowuje 
się tu duże wahania (nawet pojedyncze oferty pojawiające się na 
rynku mogą zauważalnie zmienić wynik). Najpopularniejsze miesz-
kania 2-pokojowe staniały kwotowo o ok. 50 zł na m kw. (czerwiec: 
7543 zł, maj: 7731 zł). Kawalerki, których średnia cena w maju 
przekraczała 7700 zł, w ubiegłym miesiącu pojawiały się na rynku 
ze średnią ceną wywoławczą 7543 zł za m kw. Nieznacznie – o ok. 
17 zł na m kw. – spadła cena mieszkań 3-pokojowych (w czerwcu 
wyniosła 7236 zł).
Newsletter ZBK. Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) w Kra-
kowie, organizujący aukcje na wynajem lokali mieszkalnych i użyt-
kowych, umożliwił wszystkim zainteresowanym osobom monito-
rowanie na bieżąco informacji o zbliżających się aukcjach. Można 
zrobić to poprzez subskrypcję biuletynu ZBK. Więcej informacji na 
stronie: www.zbk.krakow.pl
Nowa Cracovia już się buduje. W poniedziałek 13 lipca rozpoczę-
ły się prace modernizacyjne stadionu miejskiego Cracovii. W pierw-
szym etapie wyburzone zostaną stare ziemne trybuny. W ich miejsce 
powstanie nowoczesna konstrukcja żelbetowo-stalową z trybunami 
częściowo zadaszonymi oraz osłoniętymi z każdej strony fasadą. 
Docelowo arena przy ulicy Kałuży pomieści 15 tysięcy widzów. 
Pod trybunami znajdzie się miejsce na profesjonalne zaplecze dla 
zawodników. Będą też pomieszczenia dla widzów, część biurowa 
oraz handlowo-usługowa. Nową arenę buduje konsorcjum firm Al-
pine – Budus. Koszt całej inwestycji wyniesie 157 milionów złotych. 
Obiekt realizowany jest według koncepcji i projektu hiszpańskiego 
konsorcjum Estudio Lamela i Sener – zwycięzcę ogłoszonego przez 
miasto międzynarodowego konkursu architektonicznego. Jego wy-
niki ogłoszono w grudniu 2007 r. Całość inwestycji ma zostać zre-
alizowana w 2011 r.
Miasto zabrało głos w sprawie Ruszczy. W związku z pojawia-
jącymi się informacjami na temat złych warunków panujących na 
osiedlu budynków komunalnych w Ruszczy, głos zabrał przedstawi-
ciel miasta. Jak poinformował w specjalnym komunikacie, lokale te 
spełniają wszystkie wszelkie standardy techniczne. W wyniku prze-
prowadzonych w latach 2007–2008 prac adaptacyjnych w każdym z 
budynków powstało 10 samodzielnych lokali mieszkalnych o pow. 
użytkowej od 30–33 m2. Każdy lokal posiada odrębne wejście z 
zewnątrz. Lokale wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewanie i instalację elektryczną. Mieszkania są w pełni wykoń-
czone. W ramach prac adaptacyjnych budynki zostały ocieplone, 
zamontowana została nowa stolarka okienna PCV. Budynki i lokale 
spełniają warunki stawiane przez obowiązujące prawo budynkom i 
lokalom mieszkalnym – czytamy w komunikacie.

Tabela kursów średnich walut nr 133/A/NBP/2009 na dzień 10.07.2009
1 USD 3,1425
1 EUR 4,3711
1 CHF 2,8845
1 GBP 5,1172
1 UAH 0,4106
1 CZK 0,1679
1 RUB 0,0974

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   2845,97 zł
 sprzedaż   3272,86 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 10.07.2009; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 10.07.2009; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,29 
EURIBOR EURO 1,0070
LIBOR
 CHF 0,3950

EUR 1,0600
USD 0,5775
GBP 1,1615

(dane na dzień 10.07.2009, źródło: NBP)
LIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych na rynku międzynarodowym w Londynie.
WIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych w Warszawie, w PLN.
EURIBOR – stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli, w EUR.

Zmiany wartości indeksów giełdowych w ciągu miesiąca:
czerwiec 2009 (wartość w pkt.)
 Kurs początkowy Kurs końcowy Zmiana (w %)
WIG 30781,55 30419,03 -1,2
WIG20 1916,76 1862,36 -2,8
mWIG40* 1782,38 1769,47 -0,7
SWIG-80 9181,87 9319,96 1,5
* dawniej MIDWIG

Odsetki (w skali roku)
– budżetowe 11,5% (od dnia 27.01.2009)
– ustawowe 13% (od dnia 15.12.2008)

Wybrane stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Krakowie
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni

 od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,57 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej

 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej od budowli – 2 % ich wartości

Podstawa ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  1915,8 zł  (od dnia 01.01.2009)
19,52% – ubezpieczenie emerytalne  373,96 zł
6,00% – ubezpieczenie rentowe   114,95 zł
2,45% – ubezpieczenie chorobowe    46,94 zł
2,14% – ubezpieczenie wypadkowe    40,99 zł
Razem ubezpieczenia społeczne 576,84 zł
9,00% – ubezpieczenie zdrowotne* 215,35 zł
Składka na Fundusz Pracy  – 2,45% podstawy    46,94 zł
RAZEM 839,13 zł
* Podstawa 2392,76 od dnia 01.01.2009 r.

UWAGA! Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą rozliczać 
się według niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku 
łączna kwota odprowadzanych składek wynosi w miesiącu grudniu 2008 - 337,80 zł

NIEZBĘDNIK
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Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2007 r. 2220,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2008 r. 3096,55 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w IV kwartale 2008 r.  3319,78 zł
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. 
 kwota brutto 100% – 1126,00 zł
 w pierwszym roku pracy 80% – 900,80 zł
Przeciętny dochód w gosp. rolnych – wskaźnik służy m.in. do ustalania wysokości miesięcznych 
spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – wskaźnik ten służy celom określonym w ustawie  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – 
wskaźnik ten służy m. in. określeniu wysokości kredytu lub udzielanej przez bank pożyczki studenckiej.
(źródło: GUS)

Inflacja miesięczna w lutym 2009 roku
Złoty  3,3% w porównaniu z rokiem 2008
Euro  1,1% w styczniu 2009 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  3,6% w kwietniu 2009 r. 
w Małopolsce:  9,0% w kwietniu 2009 r.  
w kraju:  11,0% w kwietniu 2009 r. 
(dane na dzień 10.07.2009, źródło: GUS)

Ryczałty używania samochodów prywatnych (od 1 stycznia 2006 r.)
Samochody do 900 cm3 0,5214 zł/km 
          powyżej 900 cm3 0,8358 zł/km 
Motocykle 0,2302 zł/km 
(dane na dzień 10.07.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)

Dieta i ryczałty (od 1 stycznia 2007 r.)
Dieta 23,00 zł 
Ryczałt za nocleg 34,50 zł 
Ryczałt za dojazdy 4,60 zł 
(dane na dzień 10.07.2009, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,85 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,59
Olej napędowy  3,83
(dane na dzień 10.07.2009, źródło: PKN Orlen)

Średnia krajowa cena skupu pszenicy za 1 dt w II półroczu 2008 r.:  53,70 zł 
Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
(źródło: GUS)

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budownictwa mieszkaniowego, 
ustalona przez prezesa GUS 20.08.2007 r.
III kwartał 2008 r. 3478 zł
IV kwartał 2008 r. 3631 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
(dane na dzień 10.07.2009, źródło: GUS)

Stawka odtworzenia - dla Krakowa: 5340 zł/m2 

Jest to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.  

Wartość wskaźnika podaje wojewoda.

Energia elektryczna w Krakowie
Cena w zł/kWh:
dla gospodarstw mieszkalnych 0,4554 zł
dla przedsiębiorstw 0,4355 zł
(dane na dzień 10.07.2009; źródło: ZE Kraków)

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,86 zł/m3.
(dane na dzień 10.07.2009; źródło: ZG Kraków)

Z kraju

Niezbędnik jest zestawem wskaźników i cen, które obrazują stan gospodarki i mogą być wykorzy-
stywane przez naszych Czytelników. W wypadku użycia tych danych w oficjalnych dokumentach 
i opracowaniach należy uzyskać potwierdzenie w instytucjach udostępniających wyżej wymienione 
informacje.

Działka bliżej sąsiada. Można teraz budować bliżej granicy z są-
siednią działką. 8 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra 
infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki. Dopuszczalne stało się sytuowanie budynku ścianą bez drzwi 
i okien nawet 1,5 m od granicy lub tuż przy niej, jeżeli wynika to z 
planu miejscowego, względnie z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Możliwa jest także rozbudowa domu usy-
tuowanego nie bliżej niż 1,5 m od sąsiada (jeżeli w pasie szerokości 
3 m wzdłuż granicy zostaną zachowane dotychczasowe wymiary 
budowli), a także nadbudowa (najwyżej o jedną kondygnację). W 
ścianie dostawionej w odległości mniejszej niż 4 m nie może być 
jednak ani okien, ani drzwi.
Informacje o czynszach do końca lipca. Zbliża się kolejny termin 
wykonania obowiązku wynikającego z przepisu art. 186a ustawy z 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, według któ-
rego należy przekazać organom wykonawczym gminy właściwej 
ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące 
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich licen-
cjonowanych zarządców nieruchomości zarządzających wynajmo-
wanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi głównie własność 
osób fizycznych. Wraz z danymi o wysokości czynszów najmu lo-
kali zarządca powinien przekazać także do gminy informacje o loka-
lizacji, wieku budynku i jego stanie technicznym oraz powierzchni 
użytkowej, a także standardzie wykończenia. Wszystkie te dane po-
winny być umieszczone na urzędowym wzorze, który został okre-
ślony w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowe-
go, położonych na obszarze gminy lub jego części. Gminy powin-
ny otrzymać od zarządców nieruchomości informacje o wysokości 
czynszów w ich budynkach do końca lipca.
Świadectwo energetyczne dla budynków z rynku wtórnego. Nowe-
lizacja ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieru-
chomościami przewiduje obowiązkowe certyfikaty energetyczne 
dla budynków wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym. Sprze-
dawca domu lub mieszkania będzie zatem musiał przekazać kupu-
jącemu ten dokument. Do tej pory w przypadku mieszkań z rynku 
wtórnego decyzja o sporządzeniu świadectwa należała do kupujące-
go lub wynajmującego. Obowiązek posiadania świadectwa energe-
tycznego obejmował jedynie nieruchomości wprowadzane do obro-
tu na rynku pierwotnym. Zmianie ma ulec także – według nowych 
przepisów – zakres osób, które mogą wydawać świadectwa energe-
tyczne. Rząd chce, aby świadectwa wydawali również inżynierowie 
budownictwa, którzy ukończyli studia inżynierskie na kierunkach: 
architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub 
pokrewnych.
Wniosek o pomoc do końca 2010 r. Zgodnie z uchwaloną przez 
Sejm ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się jako 
bezrobotne i pobierały zasiłek, będą mogły otrzymać maksymalnie 
przez rok łącznie 1,2 tys. zł miesięcznej pożyczki z tytułu raty kapi-
tałowej i odsetek. Aby uzyskać pomoc państwa w spłacie kredytu, 
konieczne jest złożenie w urzędzie pracy do końca 2010 r. wniosku 
o tę pomoc. Musi on zawierać standardowe dane osobowe. Ponadto 
osoba ubiegająca się o wsparcie musi dołączyć oświadczenie banku, 
który udzielił jej kredytu mieszkaniowego o terminach płatności i 
wysokości (w złotych) kolejnych 12 niewymagalnych miesięcznych 
rat kapitałowych i odsetkowych oraz oświadczenie o warunkach 
wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje 
jej świadczenie z tytułu utraty pracy. Miesięczna kwota pomocy nie 
może być wyższa niż rata kredytu. Pożyczkę należy zwrócić najpóź-
niej po dwóch latach od zakończenia wypłaty pomocy. 
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MIESZKANIA I APARTAMENTY
www.greathouse.com.pl

MISTRZEJOWICE, os. OŚWIECENIA
3-pokojowe mieszkanie do wejścia od zaraz. Kuchnia jasna, oddzielna, 
po remoncie, nowe flizy i terakota na podłodze oraz piecyk elektryczny 

do wody. Dwa mniejsze pokoje z panelami, duży salon od strony 
wschodniej z wyjściem na loggie, na podłodze płytki pcv. Łazienka  

z oddzielnym wc do remontu. W otoczeniu tereny rekreacyjne,  
pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, szybki dojazd do centrum.

Pow. 64 m2, cena 330.000 zł, of. RIII/7978/06/09/MM/b
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. STALOWE
3-pokojowe mieszkanie w wysokim standardzie. Jasna oddzielna kuchnia 
w pełni umeblowana, z meblami na wymiar, w tym zabudowana kuchenka 

gazowa, 3 pokoje, jeden mniejszy z dużą szafą wnękową w zabudowie na całej 
długości pokoju, duży salon od strony pd, będący pokojem przechodnim,  

z którego wchodzi się do sypialni. Mieszkanie po gen. rem.: w kuchni położono 
flizy i terakotę, w przedpokoju terakotę, w każdym z pokoi dębowy parkiet, 

rok temu wymiana wszystkich instalacji w mieszkaniu, nowe okna pcv, drzwi 
wejściowe antywłam. Do mieszkania przynależy piwnica 3 m2, na tym samym 
piętrze dodatkowo wózkownia, blok w poprzednim roku został ocieplony. Cicha 
i zielona część starej Nowej Huty, spokojne sąsiedztwo, w większości starsze 

osoby, w okolicy pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, żłobki, tereny rekreacyjne. 
Mieszkanie do wejścia. Bardzo atrakcyjna cena.

Pow. 57 m2, cena 310.000 zł, of. RIV/608/06/09MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. OGRODOWE
Komfortowe, jasne, ustawne, 2-pok., po gen. rem., do zamieszkania 
od zaraz. Remont obejmował m.in.: wymianę okien na nowoczesne 

drewniane firmy Szwepol, założenie rolet wewn. na wymiar, firmy Wima-
Rol, od dołu materiał zaciemniający oraz od góry folia półprzezroczysta, 

wymianę drzwi wewn. oraz zewn. na antywł. Gerda Star S, instalację 
elektr., wodno-kan. (miedź), gładzie i malowanie, nowe panele na 

podłodze w pokojach i kuchni – flizowanie kuchni i łazienki, wymianę 
sanitariatów, armatury i piecyka gazowego firmy Vaillant. W przedpokoju 
szafa wnękowa oraz sufit podwieszany, w pozostałej części mieszkania 
wysokość 2,80 m. Dodatkowo w pełni umeblowana kuchnia. Do miesz-

kania przynależy bardzo duża piwnica.
Pow. 48 m2, cena 285.000 zł, of. RIV/66/06/09/MM 

Tel.: 516 120 807

PRĄDNIK CZERWONY, UL. ROZRYWKA
Przestronne 2-pokojowe mieszkanie w atrakcyjnej okolicy. Dwa duże 

pokoje, z salonu wyjście na loggie, w pokojach i przedpokoju na podłodze 
parkiet, w kuchni i łazience – terakota. Przedpokój z bardzo pojemną 

zabudową. Jasna oddzielna kuchnia, umeblowana meblami w stylu późne 
retro, w dobrym stanie, dodatkowo kuchenka gazowa i lodówka. Łazienka: 

z dużą wanną, umywalka (niestety nieco poobijana, więc do wymiany) 
oraz wc. Mieszkanie widokowe, 8 piętro. Mieszkanie odświeżane 1,5 roku 
temu. Obecnie jest wynajmowane, stąd na zdjęciu jest inne umeblowanie. 
Pełna infrastruktura, bardzo dobra komunikacja, nieopodal rondo Barei z 

licznymi połączeniami z niemal każdym punktem miasta. 
Pow. 56 m2, cena 320.000 zł, of. RII/64/06/09/MM 

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. LEA 
Przestronne, 4−pokojowe, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji blisko centrum. W całości 
umeblowane, bardzo ciekawy układ przestrzenny, przedpokój połączony z jadalnią, 
duża, jasna kuchnia, dwie wykończone w wysokim standardzie łazienki, sypialnia 

i gabinet. Oszklona loggia, piwnica, wózkownia i miejsce postojowe. Nowe budownictwo.
Pow. 86,2 m2, cena 610.000 zł, of. 25/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. RADZIKOWSKIEGO 
Bardzo przestronne 3-pok., o dużym metrażu, w atrakcyjnej cenie!!!  
Duża, jasna, bogato wyposażona kuchnia, przestronny salon, duża 

garderoba i 2 balkony. Istnieje możliwość zmiany układu przestrzennego 
mieszkania na 4-pokojowe (właściciel ma własną ekipę remontowo-wy-
kończeniową i służy pomocą). Mieszkanie utrzymane w dobrym stanie, 

wyposażone w kominek, który redukuje znacznie koszta związane  
z ogrzewaniem. Możliwość zakupu poddasza znajdującego się nad miesz-
kaniem, które również należy do tego samego właściciela, powierzchnia  

ta sama, lecz ze skosami.
Pow. 87 m2, cena 569.000 zł, of. RVI/28/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. PODKOWIŃSKIEGO
Trzypokojowe mieszkanie o bardzo wysokim standardzie. Dwupoziomowe, 
składa się z przestronnego salonu połączonego z jasną kuchnią w formie 
aneksu i jednego pokoju na pierwszym poziomie oraz sypialni na drugim. 

Na każdym poziomie łazienka, na pierwszym loggia, na drugim taras  
(15 m2) z pięknym widokiem. Mieszkanie w pełni umeblowane  
i wyposażone, w nowym budownictwie, do wejścia od zaraz.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja z szybkim i dogodnym dojazdem do centrum. 
Spokojna okolica, w pobliżu sklepy i rozmaite punkty usługowe. 

Pow. 78,5 m2, cena 599.00 zł, of. RVI/27/03/09/MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. KAZIMIERZOWSKIE
Mieszkanie 2−pokojowe po generalnym remoncie. Duży salon, mniejszy pokój  

oraz kuchnia w formie aneksu. Wykończenie w wysokim standardzie.  
Instalacje gazowa i elektryczna wymienione, blok ocieplony  

w 2007 r., planowany remont klatki schodowej. Mieszkanie do wejścia. W otoczeniu 
park, szkoła, przychodnia, punkty handlowe i usługowe, dobra komunikacyjna.

Pow. 37 m2, cena 220.000 zł, of. RIV/43/04/09/MM
Tel.: 516 120 807 

STARE MIASTO, UL. CHOPINA 
3-pok. mieszkanie w kamienicy, bardzo atrakcyjna lokalizacja w cichej 

i spokojnej okolicy, niedaleko parku Krakowskiego. Mieszkanie na 
ostatnim, IV piętrze, ale w kamienicy jest winda. Dwa pokoje mają okna 
wychodzące na ul. Chopina, jeden z nich posiada balkon, trzeci pokój 

ma okno wychodzące na podwórko i widok na Park Krakowski. Łazienka 
wykończona w bardzo wysokim standardzie, z wysokiej jakości gresu 
polerowanego, toaleta osobno. W kuchni jest mała spiżarka i balkon z 

widokiem na Park Krakowski, na podłodze w kuchni płytki, w pozostałych 
pokojach parkiet. Okna nowe PCV, własne ogrz. gaz., piec dwubiegowy, 

nowa instalacja CO. Mieszkanie o niestandardowej wysokości ponad 
3 m. Do mieszkania przynależy miejsce na strychu oraz piwnica. Przy 

szybkiej transakcji cena do negocjacji.
Pow. 83 m2, cena 811.800 zł, of. RV/71/06/09/MM/b 

Tel.: 516 120 807

BRONOWICE, UL. STAŃCZYKA 
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie w Salwator City, w stanie 

deweloperskim. Nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu z bogatym 
zapleczem wypoczynkowo-rekreacyjnym. 2 pokoje, salon i jasna 

kuchnia, łazienka, dodatkowa toaleta oraz garderoba. Łazienka i toaleta 
wykończone. Na parterze budynku planowane otwarcie supermarketu 

Alma. Bardzo dobry dojazd do centrum.
Pow. 79,3 m2, cena 690.000 zł, of. RVI/23/03/09/MM

Tel.: 516 120 807

PRĄDNIK CZERWONY, UL. MEIERA
Nowe 3-pok., komfortowo wykończ. mieszkanie w bloku z 2008 r. I p./IV p., 
budynek z windą. Mieszkanie składa się z salonu z aneksem kuchennym (w 
pełni umebl. i wyposaż.) o łącznej pow. 33 m2. Pokoje 12 i 13 m2 z panelami 
na podłodze, łazienka wraz z wc w bardzo wysokim standardzie 6 m2. Prze-
stronny przedpokój z miejscem pod zabudowę i terakotą na podłodze o pow. 
9 m2, garderoba 4 m2 i duża loggia 6 m2. Okna od pokoi i salonu wychodzą 
na płd.-zach., okno od kuchni na stronę płn. Możliwość wynajęcia lub kupna 
garażu, który znajduje się pod budynkiem. Brama otwierana na pilota, każdy 
garaż posiada uchylne zamykane drzwi. Blisko centrum, spokojne osiedle.

Pow. 76 m2, cena: 475.000 zł, of. RII/59/05/09/MM
Tel.: 516 120 807

MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
Dwupokojowe mieszkanie na parterze bloku z połowy lat 90. Oddzielna 
jasna kuchnia z flizami na ścianach, umeblowana i wyposażona. Duży 

słoneczny salon z wyjściem na loggię oraz przylegający mniejszy 
pokój utrzymane w dobrym stanie. Przestronny przedpokój wyłożony 

boazerią z miejscem pod zabudowę. Mieszkanie do odświeżenia. 
Okolica z pełną infrastrukturą, sklepy, punkty usługowe, szkoły, żłobek, 

tereny rekreacyjne. Dogodny dojazd do centrum, liczne połączenia 
komunikacyjne. BARDZO ATRAKCYJNA CENA! DO NEGOCJACJI!!!

Pow. 54 m2, cena 255.000 zł, of. RIII/154/05/09/MM
Tel.: 516 120 807
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MISTRZEJOWICE, os. OŚWIECENIA
3-pok. mieszkanie w bloku z cegły. Kuchnia umebl. i wyposażona, 

połączona z aneksem jadalnym. W pokojach (18 m2, 10 m2, 10 m2) na 
podłodze parkiet bukowy, w słonecznym salonie wyjście na duży balkon. 

Łazienka i wc osobno. W jednym pomieszczeniu (łazience właściwej) 
znajduje się wanna, a w drugim, mniejszym, kabina prysznicowa.  

W mniejszych pokojach i przedpokoju zabudowa, ponadto w przedpokoju 
garderoba. W okolicy pełna infrastruktura, szybki dojazd do centrum.

Pow. 71,5 m2, cena 400.000 zł, of. RIV/A/49/1337/11/MM
Tel.: 516 120 807

CZYŻYNY, OS. DYWIZJONU 303
Przestronne 3-pok. mieszkanie w bardzo atrakcyjnej cenie,  

podlegającej negocjacji! Mieszkanie składa się z dużego salonu  
od strony pd. z wyjściem na loggię, obecnie przedzielonego ścianką  

na 2 mniejsze pokoje.  
Dodatkowo 2 mniejsze pokoje, oddzielna jasna kuchnia,  
łazienka z oddzielnym wc oraz przestronny przedpokój  

z miejscem na zabudowę. Bardzo dobry rozkład pomieszczeń.  
Mieszkanie wymaga niewielkiego remontu w zależności od standardu,  

jakiego życzy sobie kupujący.
Pow. 63,5 m2, cena 299.000 zł, of. RIV/763/05/09/MM

Tel.: 516 120 807

KROWODRZA, UL. WROCŁAWSKA
Mieszkanie 3-pok., w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, blisko centrum. Po 
gen. rem., nowe flizy i terakota w kuchni i łazience, nowe panele w po-
kojach i przedpokoju, pokoje świeżo pomalowane, nowy piecyk gazowy 
Junkers oraz nowe drzwi antywł. Gerda. Mieszkanie składa się z dużej 

oddzielnej kuchni, 3 pokoi, 2 mniejszych, dużego salonu od strony wsch. 
z wyjściem na loggię, wąskiego przedpokoju i łazienki z oddzielnym wc. 

Do mieszkania przynależy duża piwnica. Blok został ocieplony. 
Pow. 58 m2, cena 485.000 zł, of. RI/61/06/09/MM 

Tel: 516 120 807

PRĄDNIK BIAŁY, UL. SŁOMCZYŃSKIEGO
Mieszkanie 2-pok. w bardzo spokojnej okolicy. Jasna kuchnia w aneksie  
do bardzo dużego salonu, kuchnia wyposażona (z wyjątkiem lodówki)  

i umeblowana z terakotą na podłodze i oknem wychodzącym na północ.  
W salonie jesionowe deski podłogowe oraz wyjście na 18 metrowy taras wi-
dokowy z przepięknym widokiem na Wawel od strony zach. Mniejszy pokój 
z zabudowaną szafą wnękową i wyjściem na taras. Łazienka bardzo duża, 

w wys. standardzie. Przedpokój z zabudowaną szafą i terakotą na podłodze. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska, jest możliwość dokupienia 

garażu. Mieszkanie ma niestandardową wysokość od 2,7 m do 3,4 m. Nowe, 
bardzo spokojne osiedle, dużo zieleni, szybki dojazd do centrum.

Pow. 506 m2, cena 330.000 zł, of. RI/762/05/09/MM
Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. SŁONECZNE 
Mieszkanie 2-pok., w starej części Nowej Huty, w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Mieszkanie do gen. rem., składa się z bardzo dużej jasnej, oddzielnej kuchni 
i 2 pokoi, mniejszy od strony płn.-zach., salon z wyjściem na loggię od strony 

pd.-wsch. Łazienka razem z wc, przestronny przedpokój z miejscem pod 
zabudowę. Spokojne osiedle wśród niskiej zabudowy z bardzo dużą ilością 
zieleni. W okolicy pełna infrastruktura, sklepy, szkoły, żłobki, apteki, poczta, 

przychodnia, parki i tereny rekreacyjne. 
Pow. 52 m2, cena 258.000 zł, of. RIV/65/06/09/MM 

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. CENTRUM E
Wspaniałe mieszkanie o bardzo wysokim standardzie. W skład wchodzą 
4 pokoje, kuchnia, łazienka (wc osobno) oraz przedpokój. W mieszkaniu 
są podwieszane sufity i oświetlenie halogenowe, w części przedpokoju, 

salonu, kuchni i łazience jest ogrz. podłogowe. Drzwi antywłamaniowe ry-
glowane w podłogę oraz na boki. Bardzo spokojne sąsiedztwo (piętro niżej 

spółdzielnia). W okolicy pełna infrastruktura, bardzo szybkie połączenie  
z centrum. Blok z cegły z połowy lat 90., nieopodal Łąki Nowohuckie 

objęte programem Natura 2000. 
Pow. 84,4 m2, cena 490.000 zł, of. RIV/450/07/MM

Tel.: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. CENTRUM A
Mieszkanie 3-pok. w bloku z cegły wybudowanym w latach 50.  

Okna nowe PCV, wymienione instalacje oprócz gazowej.  
Kuchnia oddzielna jasna po remoncie, nieumeblowana.  

Pokoje o powierzchni 18 m2, 16 m2 i 14 m2  
z parkietem na podłogach. W okolicy pełna infrastruktura,  

tuż przy Placu Centralnym, szybki dojazd do centrum.
Pow. 68 m2, cena 350.000 zł,  

of. RIV/A 1053/10/MM
Tel.: 516 120 807

STARE MIASTO, UL. SAREGO
Mieszkanie o pow. 98 m2 składające się z 2 przestronnych pomieszczeń 
i łazienki. Całość odświeżona, na ścianach gładź, na podłogach parkiet 
i terakota. Mieszkanie posiada wszystkie media. Ogrzewanie gazowe, 

pomieszczenia bardzo jasne, okna nowe PCV. Kamienica jest w trakcie 
remontu i w końcowej fazie uzyska miano kamienicy o podwyższonym 

standardzie. Mieszkanie nadaje się również na lokal biurowy. Doskonała 
lokalizacja w ścisłym centrum miasta.

Pow. 98 m2, cena 920.000 zł, of. RV/A/751/10/RK/WS
Tel.: 516 120 807 

CZYŻYNY, UL. SKARŻYŃSKIEGO
Mieszkanie 4-pok. w kameralnym bloku z lat 90., w bardzo dobrej loka-
lizacji. Kuchnia jasna, umeblowana, na podłodze na części parkiet, a na 
reszcie terakota. Przestronne pokoje z parkietem na podłodze, z salonu 
wyjście na loggię. Spokojne małe osiedle, z bardzo dobrym połączeniem 

z centrum. W bliskiej okolicy sklep osiedlowy, szkoła, przedszkole, 
żłobek, a także hipermarket. Do mieszkania przynależy garaż.

Pow. 88 m2, cena 580.000 zł, of. RIV/a/1285/11/MM
Tel.: 516 120 807

CZYŻYNY, OS. DYWIZJONU 303
Bardzo przestronne mieszkanie o przemyślanym rozkładzie, utrzymane 
w dobrym stanie. Jasna oddzielna kuchnia, we wszystkich pokojach na 
podłogach parkiet, z salonu wyjście na balkon. Osiedle z bardzo dużą 
ilością zieleni, w okolicy pełna infrastruktura, szybki dojazd do centrum

Pow. 85,5 m2, cena 490.000 zł, of. RIV/A/584/06/MM
Tel.: 516 120 807

STARE MIASTO, UL. ZYBLIKIEWICZA
Mieszkanie na I piętrze w starej kamienicy zaprojektowanej przez znanego 
architekta Krzysztofa Bohusza. Trzy pokoje, długi przedpokój z zabudową. 

Dwa pokoje w amfiladzie, duża kuchnia z balkonem oraz zachowanym 
piecem kaflowym dla ozdoby. Łazienka w bardzo wysokim standardzie. 

Doskonała lokalizacja blisko Rynku i plant.  
Pow. 100 m2, cena: 950.000 zł, of. RV/282/07/JK/WS 

Tel: 516 120 807

NOWA HUTA, OS. SZKOLNE
2-pok., w starej części Nowej Huty. Mieszkanie utrzymane w dobrym 

stanie, składa się z dużego salonu od strony zach., z deskami 
podłogowymi. Od strony wsch. mniejszy pokój z panelami, przedpokój 
i bardzo duża jasna kuchnia z terakotą na podłodze. Łazienka połą-
czona z toaletą, wyposażona w kabinę prysznicową. Bardzo solidne 

budownictwo, cegła, z początku lat 50., w okolicy pełna infrastruktura, 
sklepy, przychodnia, poczta, liczne szkoły, żłobek, tereny rekreacyjne, 
zalew nowohucki, basen. Liczne połączenia komunikacyjne z centrum 
i z innym rejonami miasta. Mieszkanie do zamieszkania bez dodatko-
wych nakładów, m.in. wymienione wszystkie instalacje, stąd bardzo 
atrakcyjna cena za metr kw. Do mieszkania przynależą 2 piwnice.

Pow. 48,5 m2, cena 248.000 zł, of. RIV/70/06/09/MM
Tel.: 516 120 807
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Pośrednictwo Nieruchomości
GREAT HOUSE

Sp. z o.o.

ul.Basztowa 3
31-134 Krakówwww.greathouse.com.pl

tel: (12) 410-20-23
fax: (12) 430-21-91
kom: 516 120-807

e-mail: biuro@greathouse.com.pl

Garsoniery i jednopokojowe
1140.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 16 m2, garsoniera po generalnym 

remoncie, of. RIV/47/04/09/MM

140.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MAKOWA 24 m2, garsoniera z 
umeblowaną i wyposażoną kuchnią, of. RVII/576/09/MG/TS

168.000 zł NOWA HUTA os. ALBERTYŃSKIE 25 m2, mieszkanie jednopo-
kojowe, umeblowane, łazienka do remontu, of. RIV/40/03/09/MM

195.000 zł NOWA HUTA os. SŁONECZNE 35 m2, mieszkanie jednopoko-
jowe po gen. remoncie , of. RIV/24/03/09/MM

210.000 zł NOWA HUTA os. PIASTÓW 27 m2, garsoniera w bloku z 2009 r., 
wykończone, of. RIV/62/06/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 36 m2, mieszkanie jednopo-
kojowe, jasna kuchnia, X piętro, balkon , of. RIV/A/705/09/MM

215.000 zł NOWA HUTA os. NA SKARPIE 35 m2, mieszkanie  
jednopokojowe po generalnym remoncie, wysoki standard,  
of. RIV/73/04/09/MM

219.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM A 39,5 m2, mieszkanie jednopoko-
jowe po generalnym remoncie, of. RIV/18/03/09/MM

220.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 39,6 m2, mieszkanie  
jednopokojowe, duży balkon, do remontu, of. RIV/31/03/MM

256.000 zł RUCZAJ ul. CHMIELENIEC 32 m2, garsoniera z aneksem 
kuchennym, of. RVIII/A/1241/11/07/KH/TS

265.000 zł KROWODRZA ul. FIELDORFA-NILA 32 m2, mieszkanie 
jednopokojowe, nowe budownictwo, jasna oddzielna kuchnia, 
balkon, of. RI/78/04/09/MM

370.000 zł WOLA DUCHACKA ul. MALBORSKA 43 m2 (ze skosami 
75 m2), poddasze w nowym budownictwie, wysoki standard, 
strzeżone osiedle, of. RVIII/453/07/MG/MM

Dwupokojowe 
180.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 35 m2, ciemna kuchnia, 

IV piętro, piwnica, of. RIV/A/2/11/MM

199.000 zł NOWA HUTA os. GÓRALI 34 m2, jasna, oddzielna kuchnia,  
do odświeżenia, of. RIV/84/05/09/MM

205.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 36,1 m2 po generalnym 
remoncie, umeblowane, IV piętro, of. RIV/21/03/09/MM

208.000 zł NOWA HUTA os. KAZIMIERZOWSKIE 37 m2, ciemna kuchnia, 
V piętro, of. RIV/22/03/09/MM

225.000 zł NOWA HUTA os. SPÓŁDZIELCZE 37 m2, kuchnia w aneksie, 
pełne umeblowanie, balkon, of. RIV/55/04/09/MM 

235.000 zł NOWA HUTA os. STRUSIA 37 m2, wysoki standard, aneks 
kuchenny, of. RIV/44/04/09/MM

239.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 39 m2, jasna oddzielna kuchnia, 
dwustronne, komórka lokatorska, loggia, of. RIV/80/05/09/MM

245.000 zł AZORY ul. JAREMY 34,5 m2, po generalnym remoncie,  
oddzielna kuchnia, of. RI/780/09/MM

255.000 zł NOWA HUTA os. ZIELONE 41 m2, przestronne mieszkanie po 
generalnym remoncie, jasna, umeblowana kuchnia,  
of. RIV/74/05/09/MM

269.000 zł WOLA DUCHACKA ul. ZUBRZYCKIEGO 55,1 m2, wysoki parter, 
loggia, of. RVIII/82/05/09/TS

270.000 zł PRĄDNIK CZERWONY ul. MAJORA 44,2 m2, do odświeżenia, 
loggia, of. RIII/50/04/09/MM

279.000 zł PIASKI NOWE ul. ŁUŻYCKA 45,9 m2, bardzo ładne mieszkanie 
po remoncie, IV p./X p, of. RIX/54/04/09/TS

280.000 zł NOWA HUTA os. KOMBATANTÓW 49,2 m2, do odświeżenia,  
of. E RIV/69/06/09/MM 

295.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 50,5 m2, jasna kuchnia, 
loggia, of. RIII/723/07/MM

285.000 zł NOWA HUTA os. PRZY ARCE 47 m2, jasna kuchnia, I piętro, 
loggia, of. RIV/570/08/MM

306.000 zł ŚRÓDMIEŚCIE al. SŁOWACKIEGO 34 m2, ogrzewanie gazowe, 
idealny również na lokal biurowy, of. RV/A/759-1/RK/WS

310.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 52 m2, jasna oddzielna kuchnia, 
loggia, of. RIV/A/463/08/MM

345.000 zł KURDWANÓW ul. BORKOWSKA 52 m2, nowy blok z cegły, 
jasna, umeblowana kuchnia, of. RIX/A/878/08/07/KH/TS

350.000 zł KROWODRZA ul. KLUCZBORSKA 47,5 m2, nowe budownictwo, 
kuchnia w formie aneksu, do oświeżenia, of. RI/24/07/KT

350.000 zł RUCZAJ ul. MIŁKOWSKIEGO 55 m2, mieszkanie na poddaszu 
w 4-piętrowym bloku w spokojnej dzielnicy Ruczaj,  
of. RVIII/77/04/09/TS

355.000 zł OLSZA ul. MIECHOWITY 52,5 m2, jasna oddzielna kuchnia z 
wydzielonym aneksem jadalnym, balkon + loggia, of. RII/83/05/09/MM

369.000 zł RUCZAJ ul. JAHODY 52 m2, nowy blok z cegły, dobrze utrzy-
mane, of. 1222/11/07/KH/TS

380.000 zł RUCZAJ ul. BORZYŃSKIEGO 49 m2, nowe budownictwo, 
wysoki standard, strzeżone osiedle, of. RVIII/89/05/09/TS

395.000 zł RUCZAJ os. RUCZAJ 67,5 m2, nowe budownictwo, dobrze 
utrzymane, of. RVIII/90/05/09/TS

410.000 zł CENTRUM ul. KOTLARSKA 55 m2, jasna oddzielna kuchnia  
z balkonem, dwa pokoje w amfiladzie, możliwość przeznaczenia 
na gabinet lub biuro, of. RV/639/09/JK/WS

430.000 zł CENTRUM ul. DIETLA 43 m2, atrakcyjna lokalizacja,  
of. RV/A/673/09/JK/WS

439.000 zł KROWODRZA ul. RADZIKOWSKIEGO 53 m2, nowe budown-
ictwo, wysoki standard, of. E RI/457/08/KT

470.000 zł CENTRUM al. SŁOWACKIEGO 57 m2, atrakcyjna lokalizacja,  
of. RV/A/759-2/10/RK/WS

480.000 zł OLSZA ul. FIOŁKOWA 52 m2, niestandardowe, dwupoziomowe, 
widokowe, dwa balkony, wysoki standard, strzeżone osiedle, 
nowe budownictwo, of. RII/75/05/09/MM

499.000 zł RUCZAJ ul. SZWAI 55,1 m2, nowe, wysoki standard, dwa tarasy 
i balkon of. RVIII/A 409/07/KH/TS

500.000 zł CENTRUM ul. MOGILSKA 62 m2, po generalnym remoncie,  
of. RII/A/440/08/MM

500.000 zł KROWODRZA ul. OBOŹNA 56 m2, mieszkanie w amfiladzie,  
po remoncie, możliwość wynajęcia garażu of. RVI/17/01/AR/WS
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Trzypokojowe
280.000 zł AZORY ul. STACHIEWICZA 43,8 m2, do odświeżenia, parter, of. 

R1/07/20/09/KT
299.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BESKIDZKAE 61,1 m2, w dobrym stanie, loggia, 

of. RIX/9/05/09/TS
325.000 zł MISTRZEJOWICE ul. POWSTAŃCÓW 51,5 m2, zadbane, wyposażone, 

loggia, of. RIII/50/05/09
337.000 zł KURDWANÓW ul. WYSŁOUCHÓW 55 m2, dobrze utrzymane, of. 

RIX/8/05/09/TS
340.000 zł WOLA DUCHACKA ul. BIAŁORUSKA 64,2 m2, mieszkanie posiada 

bardzo duży balkon – ok. 10 m2, posiada również dwie piwnice ok. 5 m2, 
of. RIX/760/10/MM/TS

355.000 zł MISTRZEJOWICE ul. DZIELSKIEGO 52,4 m2, oddzielna w pełni 
wyposażona kuchnia, wysoki standard, balkon, of. RIII/91/05/09/MM

370.000 zł NOWA HUTA os. SPORTOWE 68 m2, blok jednopiętrowy, mieszkanie 
po remoncie, of. RIV/63/06/09/MM

395.000 zł NOWA HUTA os. KRAKOWIAKÓW 67 m2, jasna umeblowana 
kuchnia, wysoki parter, suszarnia, piwnica, po generalnym remoncie, of. 
RIV/A/930/09/MM

395.000 zł OLSZA ul. MEISSNERA 53 m2, mieszkanie po generalnym remoncie, 
cena obejmuje meble i wyposażenie, of. RII/719/11/MM

400.000 zł KURDWANÓW ul. STOJAŁOWSKIEGO 66,3 m2, przestronne miesz-
kanie z dużym salonem o pow. 20 m2, of. RVIII/757/10/TS

400.000 zł NOWA HUTA os. OŚWIECENIA 71,5 m2, jasna, umeblowana kuchnia. 
IV piętro. Balkon, duża piwnica, of. RIII/A/1337/11/MM

410.000 zł PŁASZÓW ul. LIPSKA 69 m2, jasna kuchnia, mieszkanie częściowo 
umeblowane, taras, of. RXI/A/451/07/MM

410.000 zł PRĄDNIK BIAŁY ul. PACHOŃSKIEGO 59,5 m2, wysoki standard,  
of. RI/276/06/MK/b

410.000 zł RUCZAJ ul. ZACHODNIA 65 m2, przestronne mieszkanie z jasną 
kuchnią, of. RVIII/623/08/KH/TS

425.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 65,7 m2, jasna, umeblowana 
kuchnia. Do mieszkania przynależy balkon i piwnica, of. RIV/526/08/MM 

449.000 zł RUCZAJ ul. KOBIERZYŃSKA 67 m2, mieszkanie w nowym bloku, 
bardzo obszerny i przestronny balkon oraz piwnica ok. 3 m2,  
of. RVIII/A/853/08/07/KH/TS

515.000 zł PRĄDNIK BIAŁY ul. ZAWODZIE 71 m2 (ze skosami 76 m2), nowe 
budownictwo, wysoki standard, strych, garaż, of. RI/91/03/KT

529.000 zł  RUCZAJ ul. PSZCZELNA 75 m2, funkcjonalne mieszkanie, ciekawie 
zaaranżowane, niska zabudowa, of. RVIII/A/456/07/KH/TS

625.000 zł CENTRUM ul. RADZIWIŁŁOWSKA 73 m2, parter, of. RV/46/04/09/WS
690.000 zł CENTRUM ul. LIBROWSZCZYZNY 65 m2, wysoki standard, amfilada, 

of. RV/A/279/06/JK/WS
770.000 zł  CENTRUM al. SŁOWACKIEGO 90 m2, po remoncie,  

of. RV/595/09/JK/WS

Czteropokojowe i większe
490.000 zł NOWA HUTA os. CENTRUM E 84,4 m2, mieszkanie pięciopokojowe, 

jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia, garaż, do mieszkania należy 
część korytarza, bardzo wysoki standard, of. RIV/540/07/MM

490.000 zł NOWA HUTA os. DYWIZJONU 303 85,5 m2, mieszkanie czteropokojowe, 
po gen. remoncie, z jasną kuchnią i balkonem, of. RIV/A/584/06/MM

580.000 zł NOWA HUTA ul. SKARŻYŃSKIEGO 88 m2, mieszkanie czteropokojowe, 
jasna, umeblowana kuchnia, I piętro, loggia, garaż, piwnica,  
of. RIV/A/1285/11/MM

Luksusowy pięciogwiazdkowy hotel Casino, Wellness&SPA w Kołobrzegu. 
Luksus i nowoczesność w wyjątkowej lokalizacji, 20 m od morza.
Sprzedaż apartamentów w systemie condo. Ostatnie apartamenty.

Tylko w GREAT HOUSE system płatności 20/80.
KUP I ZARABIAJ PODWÓJNIE.

Tel.: 602 41-40-65

Pośrednictwo Nieruchomości
GREAT HOUSE

Sp. z o.o.

ul.Basztowa 3
31-134 Krakówwww.greathouse.com.pl

tel: (12) 410-20-23
fax: (12) 430-21-91
kom: 516 120-807

e-mail: biuro@greathouse.com.pl
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Kraków, ul. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

Więcej ofert: www.polnoc.pl

Otwórz własne biuro pod marką PÓŁNOC.
Sieć franczyzowa Biur Nieruchomości PÓŁNOC działająca w całej Polsce poszukuje kolejnych Partnerów.

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
Zostało jeszcze 13 działek widokowych o pow. od 5,62 a  

do 7,78 a. Na działce możliwość postawienia domu  
2-kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem.  

Media w zasięgu inwestycji.
BNP-4402

CENA: 125.000 zł brutto  KONTAKT: 510-180-034

ul. FELICJANEK 8 /przecznica ze Zwierzynieckiej/
STARE MIASTO

KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE
Mieszkanie 2-pokojowe na parterze o pow. 46 m2 po 
gen.remoncie. Pokoje oddzielne, kuchnia osobna. Do 

mieszkania przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Sprzedaż z najemcą.

BNP-4570
CENA: 449.000 zł KONTAKT: 509-951-803
 KONTAKT: 509-580-818

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka widokowa z pozwoleniem na budowę domu 
jednorodzinnego wolnostojącego.  

Powierzchnia: 43,46 a plus 13 a drogi.  
Działka uzbrojona. Projekt domu w cenie. 

BNP-3647

CENA: 13.783 zł/ar KONTAKT: 509-951-803

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

SUPER CENA 13.783 zł/ar

MODLNICZKA

Rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, 
pięcioarowa, widokowa działka, media wpięte.  

W cenie projekt budynku.
BNP-4994

CENA: 199.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

KOZŁÓWEK, UL. SPÓŁDZIELCÓW 6 i 11
Dwa Mieszkania 1- pokojowe o pow.  

ok. 24 m2, do odnowienia. Do mieszkań 
przynależą piwnice. Dobry dojazd do Centrum.

Cena od: 142.000 zł
BNP – 4806 i 4807

KONTAKT: 510-259-399

OKAZJA!
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY, 
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Działka o pow. 6,5 ha wraz z istniejącymi stawami  
z przeznaczeniem pod zabudowę hoteli, domów 

wypoczynkowych itp. Teren uzbrojony.  
Dojazd do działki drogą asfaltową.

BNP-3251

CENA: 3231 zł/ar netto KONTAKT: 509-951-803

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Osiedle na Wzgórzu, domy wolnostojące o pow. 
całkowitej 187 m2 na działkach ok. 7,5 a 

Zewnętrznie wykończone, wewnątrz stan deweloperski. 
Ogrodzone, ogrody zagospodarowane.  

Kameralne osiedle.
BNP-3254

CENA: 699.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

MODLNICZKA, ul. Wspólna
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Osiedle na Wzgórzu, domy w zabudowie bliźniaczej 
połączone garażami o pow. całkowitej 156 m2  

na działkach: 4,5 – 5,5 a. Zewnętrznie wykończone, 
wewnątrz stan deweloperski. Ogrodzone, ogrody 

zagospodarowane. Kameralne osiedle.
BNP-3255

CENA: 549.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

os. NA STOKU, NOWA HUTA
Lokale użytkowe o powierzchni całkowitej od 44 m2  
wraz z łazienkami. Wejście oddzielne, z zewnątrz.  

Do odnowienia.

BNP-4581
CENA: 40.000 – 55.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-4582
CENA: 550 zł netto WYNAJEM

*KUPIMY BUDYNEK BIUROWY STARY/NOWY/MAGAZYN W KRAKOWIE O POW. do 5000 m2 lub DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ 
BUDYNKU BIUROWEGO O POW. do 5000 m2
*KUPIMY ZA GOTÓWKĘ (płatne od ręki) GARSONIERY, 1-POKOJOWE do 100-120 tys. zł. 

KONTAKT: 509-580-818, lub psumara@polnoc.pl

OKAZJA!

STARE MIASTO ul. Felicjanek 8 (przecznica ze Zwierzynieckiej)
KUPUJĄCY BEZPROWIZYJNIE

Lokal na parterze o pow. 46 m2 po generalnym remoncie. Oddzielne 
pomieszczenia. Do lokalu przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Generuje dochód - jest wynajęty.

BNP-4672
CENA: 449.000 zł   KONTAKT: 509-951-803
     KONTAKT: 509-580-818

OKAZJA!

OKAZJA! TYLKO 3.231 zł/ar netto
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Emaus of.4049 
Apartament 2-pok. w stanie dewelo-
perskim w Salwator Residence,  
pow. 74 m2 + garaż podziemny,  
cichobieżna winda, portiernia  
Cena 742 500 zł !!

Serbska of. 4029  
Mieszkanie 2-pok. o pow. 53 m2. 
Komfortowe.  
Cena 279 000 zł

Zawada of. 4065  
Dom do remontu o pow. 80 m2,  
oraz budynek gospodarczy  
o pow. 100 m2. Bardzo ładna  
działka o pow. 87 a.  
Cena 312 000 zł

Os. Europejskie (Ateny) of. 3981 
Mieszkanie 3-pok., pow. 68,7 m2,  
w stanie deweloperskim, balkon, 
cichobieżna winda.  
Atrakcyjna cena 447 000 zł

Szpitalna of. 3917  
Ekskluzywne mieszkanie  
2-pokojowe. 
o pow. 50 m2. 
Cena 1 245 000 zł

Libertów of. 4129 
Bardzo ładny, dwustronny  
apartament, 4-pok., 112 m2.  
Garaż, piwnica, razem 176 m2. 
Duży ogród, kameralna okolica.  
Cena 595 000 zł
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Grzegórzecka of. 4096,  
do wynajęcia, 2-pok.  
o pow. 58,6 m2, umeblowane, 
doskonała lokalizacja, balkon.
Cena 2000 zł

Starowiślna of. 3107  
Bardzo komfortowe mieszkanie  
na wynajem. 2-pok., o pow. 55 m2. 
Całkowicie wyposażone!  
Cena 1900 zł/m-c

Szlak of. 3937  
wynajem, 3-pok. Garderoba, ta-
ras, całkowicie odnowione, Super  
lokalizacja, zadbana kamienica.  
Cena 2200 zł/m-c

Zwierzyniecka of. 3914  
Mieszkanie 2-pok. o pow. 70 m2. 
Wyposażone, bardzo wysoki  
standard, znakomita lokalizacja.  
Miejsce postojowe w garażu.  
Cena 3700 zł/m-c

Cybulskiego of. 4097  
Nowe, umeblowane 3-pok. miesz-
kanie (pow. 77 m2) z klimatyzacją i 
garażem. Ochrona, monitoring.  
Cena 3500 zł/m-c

Szpitalna of. 4039  
Mieszkanie 2-pok. o pow. 51 m2. 
Mieszkanie bardzo komfortowe,  
położone w luksusowej kamienicy  
w samym sercu starego miasta.  
Cena 800 euro/m-c

Bożego Miłosierdzia of. 3677  
Garsoniera 100 m od Wawelu,  
38 m2, umeblowana, niski czynsz. 
Cena 1800 zł/m-c

Urzędnicza of. 4040  
Lokal biurowy, dwa pomieszczenia  
47 m2, parter.  
Cena 2150 zł

Szpitalna of. 3917  
Ekskluzywne mieszkanie  
2-pok. o pow. 50 m2.  
Cena 3000 zł/m-c

Sobieskiego of. 4066  
Lokal biurowy po kapitalnym  
remoncie, pow. 70 m2,  
3 oddzielne pok. + aneks, łazienka. 
Cena 3000 zł/m-c

Krupnicza of. 4099  
Apartament 88 m2. 3 pokoje,  
po kapitalnym remoncie,  
umeblowane, świetna lokalizacja! 
Cena 2900 zł/m-c

Jasnogórska of. 4090  
Nowoczesny obiekt magazynowy  
i biurowy. Pow. całkowita 3600 m2. 
Cena 30 zł netto/m2
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W Y B R A N E  O F E R T Y  M I E S Z K A N I O W E

SPRZEDAŻ:
ŚW. TOMASZA mieszk. 3-pok. na parterze, możl. adaptacji na lokal. OF. 3/002
SŁAWKOWSKA 115 m2, II-poz., IV piętro z windą, atrakcyjna cena. OF. 3/081
RADZIWIŁŁOWSKA mieszkanie 1-pokojowe z oddzielną  kuchnią i łazienką  
o łącznej pow. 36 m2 po remoncie, dodatkowo antresola ok. 10 m2.  
Cena 410 000 PLN. OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1 pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2 po remoncie w zabytko-
wej kamienicy. Cena 750 000 PLN. OF. 1/022
STUDENCKA mieszk. 1-3-pok. o pow. od 31 - do 82 m2. Cena 12 500 PLN/m2.
MARKA 2 pokojowe o pow. 58 m2. Cena 1 320 000 PLN. OF. 2/041
KARMELICKA mieszk. od 46 - 58 m2, na III piętrze. Cena 11 000 PLN/m2 OF. 2/100
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 250 m2 do adaptacji i własnej aranżacji 
w zabytkowej kamienicy, możliwość nadbudowy. Cena 7000 PLN/m2.

OFERTA SPECJALNA
Zakopane, droga do Olczy, przepiękna willa o pow. 240 m2, 4 sypialnie,  
salon z kominkiem, garaż, pomieszczenie gospodarcze, działka 7,5 a,  
w tym 5 a ogrodu. Cena 2 200 000 PLN.

NAJEM:

AL. KIJOWSKA mieszkanie 1-pok o pow. 34 m2. Cena 800 PLN  
+ czynsz (270 PLN)+ media OF. N/123
SZPITALNA apartament II-poziomowy 43 m2 salon z aneksem, sypialnia  
i łazienka. Cena 1300 PLN + czynsz + media OF.N/031
TURNIEJOWA pow. 31 m2, 1-pokojowe, pełne wyposażenie, stan idealny.  
Cena 1000 PLN + med. OF. N/125
SPÓŁDZIELCÓW studio o pow. 25 m2, pełne wyposażenie w bardzo dobrym 
stanie. Cena 800 PLN + media. OF. N/124
RADZIWIŁŁOWSKA apartament 2-pokojowy o pow. 59 m2. Cena 2 500 PLN.
ŁOBZOWSKA apartament 1-pokojowy o pow. 31 m2 w wysokim standar-
dzie wykończenia, wyposażenie do uzgodnienia. Cena 1700 PLN + opłaty. 
OF.N/095

MIESZKANIA DLA STUDENTÓW 1-5 POKOJOWE - ZAPRASZAMY

M I E S Z K A N I A  W  C E N T R U M

O F E R T Y  B I Z N E S O W E

SPRZEDAŻ:

TRZYPOKOJOWE:

KROKUSOWA 65 m2 0/3 SPŁ. 450 000 PLN OF. 3/008
POMORSKA 107 m2 4/5 HIP. 930 000 PLN OF. 3/015
CHOPINA 83 m2 4/4 HIP. 821 000 PLN OF. 3/072
LUDWINOWSKA 86 m2 0/5 HIP. 860 000 PLN OF. 3/074

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

PIŁSUDSKIEGO 180 m2 2/3 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/061
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060
DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
STAROWIŚLNA 143 m2 2/4 HIP. 1 350 000 PLN OF. 4/056

LOKALE − NAJEM:
OK. RYNKU GŁÓWNEGO lokal na gastronomie  
o pow. 340 m2 OF. L/087
GRODZKA pow. 140 m2, frontowy, parterowy,  
duże witryny. Cena 250 PLN/m2

KRUPÓWKI Zakopane frontowy z witrynami pow. 
60 m2 . Cena 12 000 PLN netto
ŚW. TOMASZA lokal o pow.: parter – 12 m2,  
piwnica – 150 m2, do lekkiego remontu.  
Cena 14 000 PLN netto/m-c OF. L/047
SŁAWKOWSKA piękny lokal frontowy o pow.  
97 m2. Cena 14 000 PLN. OF. L/099
FLORIAŃSKA lokal handlowy z witryną o pow.  
97 m2, dwa wejścia, możliwa, lekka gastronomia. 
Cena 21 000 PLN netto. OF. L/01014
WESTERPLATTE lokal biurowo-usługowy o pow. 
35 m2. Cena 2000 PLN. OF. L/0105
FLORIAŃSKA 165 m2, I i II p., 4 sale + część 
socjalno-sanitarna, eleganckie zabytkowe pomiesz-
czenia na biura. Cena 8500 PLN netto OF. L/057
STAROWIŚLNA lokal handlowy 70 m2. Cena 120 zł/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU pow. 520 m2, wszystkie odbiory  
i zezwolenia na gastronomie Cena 8 000 000 PLN 
do neg. możliwość najmu. OF. L/084

LEA narożny lokal o pow. 159 m2 .Cena 1 950 000 PLN. 
OF. L/003 (możliwy również wynajem za 8 000 PLN)
PODZAMCZE lokal użytkowy o pow. 36,7 m2, parter 
w oficynie, 2 sale + sanitariat. Cena 400 000 PLN. 
OF.L/008
GRZEGÓRZECKA frontowy lokal handlowy o pow. 
47 m2 – 1 sala, zaplecze z aneksem, wc. Lokal  
po remoncie. Cena 540 000 PLN. OF. L/038
DŁUGA lokal handl.-usług. pow. 58 m2, w oficynie. 
Cena 812 000 PLN. OF. L/040

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA dochodowy biurowiec o pow. 
1380 m2 z parkingiem na 8,5 a działce, wys. standard. 
Cena 10 500 000 PLN. OF. K/002
OK. SKAWIŃSKIEJ kamienica z 1932 roku o pow. 
650 m2, 5 kondygnacji, 11 mieszkań, z czego 7 wol-
nych. Cena 3 350 000 PLN. OF. K/004
KRASICKIEGO 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje, wol-
ne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale na 
przydziałach. Cena 2 100 000 PLN. OF. L/005
OK. PLANT i UJ do sprzedania kamienica o pow. 
1649,71 m2 , piwnice + 3 kondygnacje nadziemne+ 
strych Cena 12 500 000 PLN. OF. K/009
KONARSKIEGO kamienica o pow. ok. 800 m2,  
7 mieszkań, tylko jedno zajęte, możliwość rozbudowy, 
strych do adaptacji. Cena 4 000 000 PLN. OF. K/011

www.interwest.pl www.interwestkrakow.gratka.plbiuro@interwest.pllicencja zawodowa nr 696
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JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
RADZIWIŁŁOWSKA 36 m2 1/3 HIP. 410 000 PLN OF. 1/014
ALEKSANDRY 31 m2 10/10 SPŁ. 155 000 PLN OF. 1/018 
STACHIEWICZA 24 m2 10/10 SPŁ. 168 000 PLN OF. 1/059

DWUPOKOJOWE:

ZALESKIEGO 52 m2 2/3 HIP. 430 000 PLN OF. 2/006
GERSONA 39 m2 0/11  210 000 PLN OF. 2/078
OS. SPÓŁDZIELCZE 37 m2 2/3 HIP. 230 000 PLN OF. 2/092
OŚWIECENIA 36 m2 1/3 SPŁ. 240 000 PLN OF. 2/094

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków ul. Radzikowskiego, działka o pow. 10 a 
z prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub 
budynek biurowy, 2110 PUM. Cena 2 100 000 PLN 
netto do niewielkiej negocjacji.
Kraków ok. WIECZYSTEJ 1,2 ha pod budownictwo 
wielorodzinne mieszkaniowe, WZ na 20 000 PUM. 
Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości  
OF. DZ/001
Kraków ŻABINIEC ok. 36 000 m2 PUM. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ, 40 a pod  
budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ  
złożone na 6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty  
zakupu nieruchomości.
Kraków – BONARKA ok. 30 a pod biurowiec, hotel 
ok. 12 500 m2 PUM. Cena 18 000 000 PLN.
ok. Krakowa - NIEPOŁOMICE przy A4, działki  
o łącznej pow. ok. 5 ha. Działki rolne z możliwością 
przekwalifikowania, teren położony pomiędzy A4,  
a S4. Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości. 
OF. DZ/067
WOLA JUSTOWSKA działka uzbrojona o pow.  
11 a. WZ na dom w zabudowie bliźniaczej.  
Cena 1 200 000 PLN

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
Do sprzedaży nowe komfortowe mieszkania o pow. od 34,35 do 109,45 m2, 
każde z mieszkań posiada przestronny balkon lub taras. Dla wygody lokatorów 
podziemne garaże połączono windami ze wszystkimi poziomami budynku,  
dodatkowo na poziomie garaży wydzielono specjalne komórki lokatorskie,  
natomiast na parterze znajdują się pomieszczenia pomocnicze.  
Cały teren obejmuje nowoczesny system monitoringu.
Mieszkania wykończone pod klucz. Możliwość indywidualnego doboru materia-
łów wykończeniowych (podłóg, płytek, armatury itp.). Ceny już od 5900 PLN/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

WIELKA WIEŚ działka budowlana 10 a z dojazdem. Cena 30 000 PLN/a.
MODLNICA k. Krakowa (droga na Olkusz), działka budowlana o pow. 8 a,  
media w drodze, dojazd  asfaltowy. Cena 250 000 PLN do niewielkiej  
negocjacji. Możliwa zamiana na mieszkanie. OF.DZ/076
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE dz. o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 bliź-
niaki lub 4 domki jednorodz., media w drodze Cena 15 000 PLN/a. OF. DZ/077
OK. LASKU WOLSKIEGO pow. 50 a, WZ, pozw. na bud. Cena 6 650 000 PLN.
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa, 4 dz. po 20 a. Cena 20 000 PLN/a. OF. DZ/087
CZERWIENNE k. Zakopanego pow. 4500 m2, budowlana w 3/5 projekt na dom 
wielorodzinny. Cena 300 PLN/m2 . OF. DZ/080

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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MIESZKANIA

1−POKOJOWE/GARSONIERA

105.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO po remoncie 9719
131.500 25 m2 KALINOWE do negocjacji 9855
149.500 18,5 m2 STARE PODGÓRZE, do bież rem 9952
175.000 24 m2 KALINOWE po gen rem., kuch. umeb. 8909
190.000 30 m2 SŁOMCZYŃSKIEGO 1 p., balkon aneks kuch. garaż 20.000 9906
204.000 24 m2 ZAMOYSKIEGO kuch., łaz. urządzone 9723
240.000 30,60 m2 ZAKĄTEK do bież rem., loggia 9830
240.000 30 m2 SZLACHTOWSKIEGO standard 2 p. 9936

2−POKOJOWE

134.000 43 m2 PROSZOWICE parter do wykończ. 9820
187.000 37 m2 KAZIMIERZOWSKIE 1 p., nowe okna 9934
235.000 37 m2 AL.POKOJU c. kuch., standard 9164
238.000 37 m2 AZORY do bieżącego rem. 3/10 p., okna plastikowe 9866
245.000 36 m2 DĄBIE po gen. rem., aneks kuch. 9944
249.000 38 m2 PUŻAKA po rem, c. kuch. umebl., PILNE!! 9950
252.000 35,75 m2 WEISSA-AZORY łaz. po rem., c. kuch. 9902
260.000 39 m2 DĄBIE nowe okna, reszta do rem. 4/4 p 8927
268.000 32 m2 OBOŹNA ogrzewanie miejskie 9556
270.000 45,45 m2 DĄBIE do remontu c. kuch. 4/4 p, 8482
285.000 37 m2 MAZOWIECKA REJ, po rem., 10/10 p, 9583
290.000 38 m2 KROWODERSKA udział, po rem., ciemna kuch. 9245
290.000 50,7 m2 KOBIERZYŃSKA 3 p., balkon 8987
310.000 50 m2 MIECHOWITY balkon, 3/4 p. 8815
310.000 43,8 m2 SIEMASZKI okna PCV, parkiet, 9951
311.000 38 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2-rodzinnym, dz. 2,74 a 9671
338.000 51 m2 MAZOWIECKA do rem. parter 9815
340.000 50 m2 SALWATOR wykończone poddasze, łaz. urządzona, antresola 9803
380.000 49 m2 MYDLNIKI 2 p., wys. stand. wykończ 9805
540.000 63 m2 KOLBERGA 1/4 p. ogrz. miejskie 9256

3−POKOJOWE
349.000 67 m2 KRAKOWIAKÓW 1/2 p., meble i AGD w cenie 9248
365.000 60 m2 BOREK FAŁĘCKI parter po rem., wys. stand., ogródek 9428
380.000 70 m2 BOREK FAŁĘCKI 1 p., po rem., wys. stand. 9429
399.000 52,50 m2 LEA łaz. i wc po gen rem., 5/9p 8398
410.000 65 m2 KIJOWSKA 3 p., do bieżącego rem., loggia 9862
420.000 59 m2 MEISSNERA po rem., 3/10 p., mozaika flizy, garaż w cenie 8902
460.000 70 m2 FRIEDLEINA parter, po rem., kuch. umebl. 9954
600.000 86,20 m2 LEA 1/4 p., stan bdb, balkon, miejsce parkingowe 9519
700.000 73 m2 SALWATOR wys. standard, 2 balkony, widoki, 3/3 p. 8621
866.000 103 m2 UŁANÓW wys. standard wykończ, wyposaż umebl.,  
  antresola-sypialnia, balkon, garaż 8333
1.250.000 92 m2 SALWATOR 2/5 p., apartament, garaż, AGD w cenie 8561

4 i więcej POKOJOWE
360.000 81,3 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA przestronne balkon 2/4 p 8538
365.000 86 m2 WYSŁOUCHÓW parter 9832
372.000 86 m2 RYDYGIERA OS. RŻĄKA 7/10 p., stan dobry 9670
685.000 93 m2 LEA wys. stand., 3 sypialnie, salon 40 m2 9971
840.000 112 m2 LEA po c. rem., 3 piętro, kamienica 9949
950.000 133 m2 RADZIKOWSKIEGO 2-poziomowe, wys. std 9643
1.350.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pokoi, instalacje po remoncie, 1/4 p.,  
  po podz. fizycznym 9241

13 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

STRYCHY
390.000 51 m2 KAZIMIERZ, 6/5 p., winda, projekt adaptacji w biurze 8074
530.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 na 2-3 mieszkania 8660

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
140.000 20 m2 PRĄDNIK BIAŁY parter rej Siewnej witryna ogrz miejskie 9920
295.000 37 m2 REJON WAWELU parter 2 pok., kuch., łaz. 9526
408.000 36,7 m2 REJON WAWELU, oficyna parter ogrz. elektr. 8984

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
311.000 38 m2 2,76 a  PRĄDNIK BIAŁY udział w domu 2-rodzinnym 9669
380.000 150 m2 7 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
419.000 60 m2 4,39 a PRADNIK BIAŁY do rozbiórki lub gen. rem. 8742
720.000 210 m2 6 a ZAKOPIAŃSKA świetny na działalność 7695
1.050.000 210 m2  BOREK FAŁĘCKI 3 mieszkania po gen. rem. 9427
3.300.000 600 m2 4,34 a ŁOBZÓW 7 mieszkań instalacja wymieniona 9000

DOMY poza Krakowem
230.000 70 m2 18 a rej. CZERNICHOWA drewniany, parter, piwnica, strych,  
   piękna widokowa ogrodzona działka 9861

DZIAŁKI w Krakowie
100.000 10 a PRZYLASEK RUSIECKI szer. 23m, p, w, g 9600
124.000 12,43 a PRZYLASEK RUSIECKI szer. 30m prąd, woda, gaz 9641
240.000 12 a ZESŁAWICE pozwolenie na bud jedn., p, w, g 9963
262.000 10,48 a MISTRZEJOWICE asfalt, usługi, handel, myjnia, zakł. wulkaniz. 9761
650.000 10,27 a PRZEGORZAŁY szer. 18 m, p, w, g w drodze WZ na dwa domy 8581

DZIAŁKI poza Krakowem
60.000 29 a KACICE GM. SŁOMNIKI szer. 14 m, prąd, woda, 23 a budowlane 9767
67.600 10,73 a NIEDŹWIEDŹ GM. SŁOMNIKI szer. 23 m, prąd, woda 9693
70.000 17 a REJON KARNIOWA GM. KOCMYRZÓW p, w, g szer. 21 m 8 a budowlane 9024
110.000 20 a RYBNA szer. 24 m, p, w, g 50 m do asfaltu 9886
129.000 115 a MUNIAKOWICE GM. SŁOMNIKI szer. 36 m prąd, woda, busy 9208
150.000 13 a GŁOGOCZÓW 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl. kupna 26 a 9956
180.000 33 a GOŁUCHOWICE GM. SKAWINA szer. 24 m, kształt L, projekt na bliźniak 9893
200.000 19,55 a RATAJÓW K. SŁOMNIK szer. 26 m płaska słoneczna las blisko p, w 9747
245.000 29,83 a SIEPRAW szer. 49 m2 widok na Tatry i Kraków asfalt p, w, g 9853
297.000 26,44 GŁOGOCZÓW 50x52 m, asfalt, p, w, widok, możl. kupna połowy 9956
700.000 60 a ZABIERZÓW do 10 domów p, w, g, k 7873

DLA INWESTORA − DZIAŁKI
700.000 60 a ZABIERZÓW szer. 38 m, pod 1-10 domów, p, w, g, k 7873
1.500.000 16,48 a  KRAKÓW, UL. LUBOSTROŃ budynek 4-kondygn 9653

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
800 PLN  23,5 m2 LANCKOROŃSKA 1-pok, jasna kuchnia, umeblowane, lodówka 9770
1250 PLN 37 m2 AL. POKOJU umeblowane, std studencki 9164
1300 PLN 54 m2 SPOKOJNA umeblowane pralka lodówka
1500 PLN 40 m2 BATOREGO umeblowane, lodówka dla max 4 studentek 9955
1500 PLN 52 m2 ŁOKIETKA przy Wrocławskiej, wys. stand., pralka, lodówka, zmywarka 9131
1600 PLN 53 m2 KRÓLEWSKA 2-pok po rem., umeblowane, pralka, lodówka 8476
2500 PLN 250 m2 PRZEGORZAŁY umebl., wyposaż., ogrodzony, garaż 7397
5000 PLN 147 m2 KARMELICKA 5 pok., lokal biurowy do remontu ogrz. gaz lub elektr. 9945
5000 PLN 500 m2 ZABIERZÓW 2 hale murowana ogrzewana i blaszana 32 a  
  dojazd dla ciężarówek 9558
6500 PLN 370 m2 14 a, WOLA JUSTOWSKA umeblowany, po remoncie, kominek jacuzzi,  
  garaż na 3 auta 2692
10.000 PLN 150 m2 STARE MIASTO piękne piwnice z łukowym sklepieniem do rem.,  
  wys. 3 m, możl. ogródka, gastr., galeria 6027

Oferty specjalne !
DO WYNAJĘCIA

LANCKOROŃSKA 1-pokojowe, 23,5 m2 jasna kuchnia, umeblowane lodówka 800 PLN of 9770
WOLA JUSTOWSKA 370 m2 rezydencja po remoncie umeblowany, wyposażony, kominek sauna jacuzzi, garaż na 3 auta działka 

14 a 5.000 PLN of 2692
SPRZEDAŻ

REJON LIMANOWSKIEGO garsoniera w suterenie 19,63 m2, po gen. rem., łazienka, kuchnia wyposażone 105.000 PLN of 9719
ALEJA POKOJU 37 m2 2 pok. z ciemną kuchnią 235.000 PLN of 9164

KARNIÓW gm. Kocmyrzów 17a bud.-rol., prąd, woda, gaz of 9224
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LWOWSKA  
i DĄBROWSKIEGO

Stare Podgórze. Działka 
29,15 a, PUM ok. 4000 

m2, 7 500 000 zł; w 
sąsiedztwie na sprze-

daż także  
kamienica z projektem 

przebudowy,  
2 100 000 zł 

KOCHANOWSKIEGO
dwupokojowe mieszka-
nie o powierzchni 53 m2 
położone w odnowionej 

stylowej kamienicy  
z początku XX w.  
Cena 685 000 zł

BIELSKO BIAŁA,
Rynek 9 i 10,  

dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców,  

3 450 000 zł

SOBIESKI RESIDENCE
Nowa ekskluzywna 

inwestycja przy ulicy 
Łobzowskiej, apartamen-

ty o powierzchni  
43 do 166 m2, stan 

deweloperski jak i miesz-
kania wykończone.

CZYSTA  
ciche dwupokojowe 

mieszkanie w centrum 
miasta, wysoki  

standard wykończenia, 
gotowe do zamieszka-

nia. 54 m2.  
607 500 zł

KUPA, wyjątkowe 
mieszkanie w dawnej 
dzielnicy żydowskiej 

Kazimierz – luksusowy 
standard, pięknie 

urządzone i wyposa-
żone, 65 m2, 2 pokoje, 

747 500 zł

ŁOBZOWSKA
wynajem miejsc parkingo-

wych pojedynczych i podwój-
nych w garażu podziemnym 

w ścisłym centrum Krakowa – 
inwestycja Sobieski Residence 

przy Łobzowskiej 22.  
Miejsce pojedyncze:  
400 zł/m-c, miejsce  

podwójne: 600 zł/m-c

BOŻEGO CIAŁA  
2 pokojowe mieszkanie 
w sercu krakowskiego 

Kazimierza.  
60 m2, umeblowane, 

wyposażone.  
2100 zł/m-c

MIESZCZAŃSKA
3 pokojowe słoneczne 

mieszkanie 55 metrowe 
położone przy rondzie 
Grunwaldzkim, wysoki 
standard wykończenia, 

umeblowane.  
Cena 2100 zł/m-c

LENARTOWICZA
Przestronne i przytul-

ne mieszkanie  
o powierzchni 69 m2 
położone przy cichej 

ulicy w centrum 
miasta.  

Cena 2000 zł/m-c

SOBIESKI  
RESIDENCE,  

nowe mieszkania 
położone w prestiżowej 

inwestycji  Sobieski 
Residence przy ulicy 

Łobzowskiej.  
Już od 1650 zł/m-c

MONTE CASSINO  
nowe mieszkanie  

2 pokojowe o powierzchni 
55 m2, doskonała 

lokalizacja z dogodnymi 
połączeniami komunikacji 

miejskiej. Miejsce  
postojowe w garażu 

podziemnym.  
1900 zł/mc
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KRAKÓW, NIEZAPOMINAJEK - BHw153
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 m2 usytuowane na 

parterze w nowopowstałym budynku mieszkalnym. Mieszkanie  
w stanie idealnym, nowocześnie wykończone. Składa się z salonu, 

aneksu kuchennego z wyjściem na balkon, sypialni, łazienki
z toaletą, pralni/garderoby, przedpokoju. Teren chroniony, 

monitorowany, ładnie zagospodarowany. Brama wjazdowa na 
pilota. Do mieszkania przynależy garaż oraz komórka lokatorska. 

Istnieje możliwość zakupu mieszkania.
Cena miesięcznie: 1700 zł + opłaty

GM. WIELICZKA, SIERCZA - BH338 
Oryginalnie zaprojektowany dom wolnost.o pow. 250 m2, położony 

na pięknej, widokowej działce 0,51 ha w Sierczy. Dom z 2001 r., 
piętrowy, z poddaszem użytkowym. Do frontu budynku przylega 

zadaszona drewniana weranda (40 m2) z zejściem do ogrodu. Dz. 
w całości ogrodzona, z bramą wjazdową na pilota, obiekt chroniony. 

Ponadto ogrodzony staw rybny (200 m2) z pomostem oraz 
wolnos. garaż dwustanowiskowy (38 m2). W ogrodzie mnóstwo 
wyselekcjonowanych gatunków drzew i krzewów, sad owocowy 
oraz działka uprawna. Teren w całości budowlany, doskonały pod 

inwestycje typu hotel, pensjonat, spa, itp. Gorąco polecamy!
Cena: 2 500 000 zł

KRAKÓW, DOBREGO PASTERZA – BH528
Dwupokojowe, przestronne mieszkanie usytuowane na wysokim 
parterze w nowopowstałym budynku na Prądniku Czerwonym. 

Mieszkanie o powierzchni 57 m2: kuchnia otwarta na pokój, pokój 
dzienny z balkonem, sypialnia, łazienka (wyposażona), przedpokój. 

Mieszkanie do wykończenia. Ogrzewanie indywidualne gazowe. 
Blok położony w spokojnej i zielonej okolicy.

Cena: 382 000 zł

KRAKÓW, 28 LIPCA 1943 - BH530
Ustawna działka budowlana o pow. 1276 m2, w kształcie kwadratu o wymiarach ok. 35 m x 35 m. 
Działka położona w cichym sąsiedztwie Lasu Wolskiego - okolica ul. 28 lipca 1943. Działka w 
trakcie ustalania warunków zabudowy na dom jednorodzinny. Media w drodze. Dojazd drogą 

asfaltową. W otoczeniu rzadka zabudowa domów jednorodzinnych oraz tereny zielone.
Cena: 1 600 000 zł

OFERTY SPECJALNE

WYNAJEM

KRAKÓW, CZYSTA - BHw101
Lokal usługowy, biurowy o powierzchni 112,5 m2, usytuowany na 
parterze kamienicy. Składa się z trzech pokoi, przestronnego holu, 

toalety. Wysokość lokalu: 3,7 m. Ogrzewanie elektryczne. Możliwość 
podłączenia telefonu, Internetu. Lokal po remoncie (wymiana 
parkietu, malowanie ścian, nowa toaleta i zaplecze socjalne).

Cena miesięcznie: 4500 zł netto + media wg zużycia

KRAKÓW, PODWALE - BHw157
Lokal usługowy o powierzchni 59,59 m2 położony na parterze w 

kamienicy - okolice ul. Karmelickiej i Podwale. Wejście bezpośrednio  
z ulicy przez nowe przeszklone drzwi: 2 pomieszczenia, aneks 

kuchenny z możliwością oddzielenia, przedpokój, łazienka, toaleta, 
przedpokój oraz antresola do wykorzystania jako magazyn. 

Ogrzewanie gazowe z pieca dwuobiegowego, linia telefoniczna. 
Dodatkowo osobne wejście od podwórza.

Cena miesięcznie: 6000 zł netto + czynsz admin.  
+ media wg zużycia

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, EMAUS – BH010
Działka w całości budowlana o pow. 1905 m2, na Woli Justowskiej, z osobnym wjazdem. Teren 

płaski w kształcie prostokąta. W okolicy ekskluzywne domy. Aktualne WZ i pozwolenie na budowę 
dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow. 480 m2, z widokowymi tarasami i garażami 

podziemnymi. 
Cena: 2 000 000 zł

KRAKÓW, TYNIECKA - BH532
Bardzo ładna, widokowa działka budowlana o powierzchni 908 m2, 
usytuowana w Bielańsko- Tynieckim Parku Krajobrazowym. Działka 

o wymiarach 26 m x 35 m, przeznaczona pod budowę domu 
jednorodzinnego (prawomocne WZ), w pełni uzbrojona. Działka  

z widokiem na las oraz klasztor Kamedułów na Bielanach. Bardzo 
dobra komunikacja, szybki dojazd do południowej obwodnicy 

Krakowa oraz do centrum ulicą Tyniecką.
Cena: 460 000 zł

KRAKÓW, WOLA JUSTOWSKA - BHw162
Lokal mieszkalny/usługowy o pow. 160 m2, w budynku z lat 70., 
wnętrze po generalnym remoncie. Nowocześnie urządzony: kuch-

nia, przestronny salon, łazienka z toaletą, taras (25 m2). Piętro:  
3 sypialnie 19 m2, 16 m2 i 12 m2 (z balkonem), łazienka. Garaż 
oraz 2 miejsca parkingowe. Lokal w pełni wyposażony i umeblo-

wany, gotowy do zamieszkania lub na siedzibę firmy.
Cena miesięcznie: 4500 zł + media

MOGILANY - BH527
Widokowa działka położona na północnym zboczu z panoramicznym 

widokiem na Kraków. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach  
47 m x 20 m. Teren o lekkim nachyleniu w stronę północną. Media: 
prąd, woda w zasięgu. Dojazd drogą dojazdową gminną i fragment 

drogą utwardzoną (udział w drodze wspólnej). W sprzedaży sąsiednie 
działki o powierzchniach: 12,34 m2; 9,53 m2; 14,22 m2.

Cena: 30 000 zł/a

KRAKÓW, DIETLA - BHw161
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 40 m2, usytuowane na 
trzecim piętrze w kamienicy przy ul. Dietla. Składa się z pokoju 
dziennego z aneksem kuchennym, sypialni z balkonem, łazienki, 

przedpokoju. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone. 
Mieszkanie po generalnym remoncie. Ogrzewanie indywidualne 

gazowe. 
Cena miesięcznie: 1350 zł + media wg zużycia

KRAKÓW, PLAC BAWÓŁ - BHw155
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 50 m2 w bardzo dobrym 

standardzie, usytuowane na drugim piętrze w kamienicy w samym 
sercu krakowskiego Kazimierza. Rozkład pomieszczeń: pokój 

dzienny z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, 
przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.  

W cenie miejsce parkingowe przed budynkiem.
Cena miesięcznie: 1850 zł (w tym czynsz) + media wg zużycia

GM. ZIELONKI, PĘKOWICE - BH505
3-pokojowe mieszkanie z pięknymi widokami na okolicę,  

usytuowane na pierwszym piętrze w budynku na nowym kameral-
nym osiedlu w Pękowicach. Mieszkanie w stanie deweloperskim  
o powierzchni 69,50 m2: przedpokój, pokój dzienny z wyjściem  

na balkon/taras, kuchnia, 2 sypialnie, łazienka, toaleta. Teren  
ogrodzony, wyłożony kostka brukową, wjazd bramą na pilota. 

Możliwość zakupu garażu w cenie 25 000 zł brutto.
Cena: 403 100 zł

KRAKÓW, ARMII KRAJOWEJ - BH523
Mieszkanie o powierzchni 48 m2 usytuowane na pierwszym 
piętrze w nowoczesnym, reprezentacyjnym budynku Tarasy 

Verona przy ul. Armii Krajowej. Składa się z pokoju dziennego z 
aneksem kuchennym i balkonem, sypialni, łazienki, przedpokoju. 

Mieszkanie wykończone (na podłogach terakota, łazienka 
wyposażona), nie umeblowane. Stolarka drewniana. Ogrzewanie 
miejskie, klimatyzacja, instalacje: telefoniczne, komputerowe, TV. 

Cena: 400 000 zł
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Licencja nr 3051

NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia - 39 - 110 m2, www.biskupia4.com 11 770 – 14 445 PLN brutto/m2

!!!Siemiradzkiego - 45 - 63 m2, www.siemiradzkiego25.com 9450 - 9950 PLN 
brutto/m2

!!!Willa Awangarda - 28-114 m2, BEZ PROWIZJI !!! 7490 - 8990 PLN brutto/m2

Łobzowska - 44 - 90 m2, wykończone 14 000 PLN brutto/m2

Macedońska - 29 - 71 m2, stan surowy, BEZ PROWIZJI!!! od 6527 PLN brutto/m2

ok. Starowiślnej - 30 - 141 m2, garaż podziemny od 11 200 PLN brutto/m2

Zabierzów - 165 - 184 m2, 8 a, BEZ PROWIZJI !!! 519 - 599 000 PLN brutto/m2

LOKALE HANDLOWE/USŁUGOWE − WYNAJEM
(21 ofert na stronie)

Aleja Mickiewicza - 130 m2, biurowy, po remoncie 5000 PLN
Floriańska - 130 m2, 1 p., do wejścia 6500 PLN
Floriańska - 83 m2, wysoki parter, 3 pomieszczenia 4950 PLN
Floriańska – 73 m2, front, witryna 23 000 PLN
Krakowska – 74 m2, front, witryna, parter 120 PLN netto/m2 neg.
Krakowska - 350 m2, piwnice pod pub, restaurację 35 PLN netto /m2

Krupnicza - 116 m2, front, witryna 23 200 PLN
Krupnicza – 115 m2, I piętro 60 PLN/m2

Kupa – 59 m2, front, witryna 4200 PLN
ok. Rynku Głównego - 150 m2, parter , front , witryna 45 000 PLN
Plac Axentowicza - 220 m2, 7 pokoi, 4 a, dom do wynajęcia 5000 PLN
Plac Wolnica – 160 m2, piwnica pod pub, do wykończenia 8000 PLN
Rondo Mogilskie - dom, 180 m2 pow. użytkowej, parking na 6 aut 9000 PLN
Rynek Główny – 120 m2, 1 p., po remoncie 4500 PLN
Zwierzyniecka - 150 m2, parter, biurowo - usługowy 8500 PLN

OBIEKTY HANDLOWE/USŁUGOWE − SPRZEDAŻ 
(20 ofert na stronie)

Al. Krasińskiego – 266,5 m2 426 752 PLN
Długa – 158 m2, przyziemie, 2 wejścia, stan dewelop. 600 000 PLN
Grzegórzecka - 47 m2, sklepowy, parter, witryna 570 000 PLN
ok. Floriańskiej - 100 m2, parter, front, działający lokal 28 000 PLN/m2

ok. Lea – 42 m2, front, drzwi przeszklone 9 000 PLN/m2

ok. Małego Rynku - 100 + 66 m2, parter i piwnica, witryna, udział 3 600 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 45 m2, parter, witryna + 160m2 przyziemie 1 400 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 282 m2, parter, witryny 4 000 000 PLN netto
ok. Starowiślnej – 44 m2, 80 m2, front, witryny 10 500 PLN netto/m2

Podgórze - 3000 m2, biurowiec, wynajęty, stopa zwrotu 8,3% 20 000 000 PLN neg.

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka - 1260 m2 p. uż.+ WZ na 500 m2, 5,5 a, wolna 21 000 000 PLN
Kościuszki – 1730 m2 mieszkań + garaż podziemny, 12a, WZ  7 000 000 PLN
Krakowska - p.c. 620 m2, działka 2,7 a, stan dobry, WZ na rozbudowę do neg.
Królowej Jadwigi - p.c. 450 m2, 10 a, do częściowego remontu 3 650 000 PLN
Krowoderska - wolna, WZ na 1200 m2 w trakcie, działka 4,5 a 4 000 000 PLN
ok. Józefińskiej - pensjonat, 500 m2, 33 miejsca nocleg., WZ  
na piętro 6 000 000 PLN
ok. Placu Wolnica – 1630 m2 p.uż, pozw. na budowę, 2 lokale, 6,5 a 4 500 000 PLN
ok. Placu Nowego – 1150 m2 mieszkań + 500m2 strychu + 350m2  
piwnic, lokale 5 000 000 PLN
ok. Rynku - 1280 m2, pozw. na remont, działka 496 m2 16 500 000 PLN
ok. Straszewskiego - 463 m2 + 92 m2 oficyna, rozbud. do 3500 m2,  
wolna  11 000 000 PLN
ok. Wawelu - 8100 m2, WZ na hotel lub apartamenty, wolna 62 000 000 PLN
Topolowa - 1000 m2 PUM + strych (wysoki) 300 m2 + piwnica 200 m2 2 200 000 EUR
Wieliczka - 879,11 m2, dobry stan, trzy kondygnacje, 10 a 1 865 000 PLN
Zyblikiewicza - WZ na 1102 m2, wolna, stan dobry 4 900 000 PLN neg.

MIESZKANIA 1−2 pok. − SPRZEDAŻ
(79 ofert na stronie)

Armii Krajowej – 45,6 m2, 7 p., do wejścia, balkon, piwnica 300 000 PLN
Długa - 61 m2, 4 p., winda, po remoncie, do wejścia 565 000 PLN
Józefińska – 67,09, 1 p., do wejścia, ładne, wysokie – 4,2 m 570 265 PLN
Kordeckiego – 45,66 m2, 5 p. do wejścia 460 000 PLN
Kordeckiego - 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone  620 000 PLN
Łazarza - pow. od 34 m2 do 62 m2, poddasze, wykończone, 3 p. 9500 PLN/m2

Oboźna – 56 m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN
ok. Pl. Na Groblach - 42,9 m2, przyziemie, wykończone 300 000 PLN 
ok. Starowiślnej – 37,74 m2, do remontu 219 000 PLN
ok. Śląskiej – 60 m2, 2 p., do remontu 324 000 PLN
Urzędnicza - 38 - 65 m2, 2-, 3-pokojowe, do remontu od 7500 PLN/m2

MIESZKANIA 3−4 pok. − SPRZEDAŻ
(72 ofert na stronie)

Aleje Krasińskiego – 102 m2, 2 p., winda, do remontu 650 000 PLN
Chopina – 83 m2, do wejścia, ładne 820 000 PLN
Cybulskiego - 80 m2, 2 p., winda, wykończone, wys. standard,  
garaż 1 400 000 PLN
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 1 200 000 PLN
Długa - 470 m2, strych do adaptacji, WZ na 230 m2 2 100 000 PLN
Kasprowicza - 67 m2, garaż, stan deweloperski 700 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 98 m2, 4 p., dwustronne, balkon, do remontu,  
winda 8900 PLN/m2

ok. Starowiślnej – 99,15 m2, 2 p. 2 balkony, do remontu 793 000 PLN
ok. Śląskiej – 216 m2, strych do adaptacji 590 000 PLN
Starowiślna - 88 m2, 2p., nowe, stan dewelop., loggia, piwnica 8500 PLN/m2

Szlak – 88 m2, 3p. do remontu, winda 8000 PLN/m2

Wrocławska - 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 PLN
Zegadłowicza - 51 m2, nowe, stan dewelop. 595 000 PLN

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

Gm. Zielonki - 140 m2, 1/2 bliźniaka, 5 a, stan dewelop. 395 000 PLN
Michałowice - 250 m2, 27 a, wykończony, wys. stand. 1 800 000 PLN
ok. Starowolskiej - 170 m2, 5 a, piękny widok, wykończony 2 000 000 PLN
!Swoszowice - 160 m2 p. m., domy w zab. szeregowej, 2,5 - 4,5 a,  
garaże 650 - 690 000 PLN neg.
Węgrzce – 173 m2, 3,5 a stan developerski 599 000 PLN
Wola Justowska - 130 m2, garaż, 3.5 a wykończony 1 350 000 PLN
Wola Justowska - 130 m2, garaż, 3.5 a stan developerski 1 220 000 PLN
Wola Justowska - 125 m2, garaż, 13 a, wolnostojący 1 750 000 PLN 
Wola Justowska – 300 m2, wysoki standard 3 000 000 PLN
Wróblowice – 250 m2, wykończony, 19,5 a,  1 200 000 PLN
Zakamycze - 350 m2, 7,7 a , wysoki standard 2 500 000 PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice – 21 a, budowlana 300 000 PLN
Mogilany - 10 a, budowlana, widokowa 200 000 PLN
Marszowiec - 10,11a, 12,15 a, budowlane, uzbrojone, widokowe 25 000 PLN/a
Marszowiec - 40 a, budowlana, widokowa 30 000 PLN/a
Michałowice-Komora - 18 a, ładna, budowlana, pozwolenie 
na dom 260 m2 600 000 PLN
ok. Wadowic - 1,1 ha, uzbrojona, w tym 30 a budowlane 100 000 PLN
Wola Justowska - 13 a , budowlana 1 100 000 PLN
Wróblowice - 7 a, budowlana, dom do rozbiórki 330 000 PLN
Zielonki-Marszowiec - 12 a, wszystkie media w działce, płaska 600 000 PLN

DLA INWESTORA
Aleja Pokoju – 1ha, komercja, 12 500 m2, handel, biura, hotel 7 500 000 PLN
ok. Ronda Grunwaldzkiego - 30 a, rozpoczęta budowa hotelu,  
165 pokoi 17 000 000 PLN
ok. ul. Krakowskiej - 5,5 a z WZ na 900 m2 p. m. + 240 m2 komerc. 9 500 000 PLN
!ok. ul. Olszanickiej - 31 a, bud., WZ i pozwol. 2000 m2 PUM 3 200 000 PLN
ok. ul. Wadowickiej - 90 a, WZ bud. biur. o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
Tomaszowice - 60 a, projekt na 8 domów jednorodz. 28 000 PLN netto/a
Witkowicka - 41,38 a, bud., wg planu zagosp. domki szereg.,  
ok. 2000 m2 PUM 50 000 PLN/a
Wola Justowska - 42,5 a, WZ  1 750 000 PLN
Zakopiańska - 16 a, komercyjna, uzbrojona 600 000 PLN
Żabiniec - 40 a, WZ na 4000 m2 PUM; 40 miejsc parking. 4 500 000 

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM 

(35 ofert na stronie)
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Hetmańska - 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2000 PLN
Jana - 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN
Krakowska - 55 m2, do wejścia, wykończone 2000 PLN
ok. Pędzichów - 125 m2, 3 p., wyposaż., wys. standard, balkon,  
parking 4000 PLN
Rydla – 53 m2, 1p, do wejścia, garaż 1900 PLN
Szpitalna – 43 m2, ładne, do wejścia 1300 PLN
Wola Justowska – 200 m2, nowy, 5 a, wys. std., garaże, ogród,  6500 PLN

Kraków ul. Krakowska 7
tel. 012 292 02 65, 0601 21 31 79

tel./fax 012 421 98 39
e–mail: magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl   www.magnat.krn.pl członek MSPON

REAL ESTATE TRANSACTIONS IN ENGLISH +48 601 52 76 30

PEŁNA AKTUALNA OFERTA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

OFERUJEMY DUŻE POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

tel./fax (012) 632−25−38
poniedziałek - piątek

w godz. 10.00 - 17.00

www.gordon−webster.com.pl, e−mail: info@gordon−webster.com.pl

Domy i apartamenty

Wynajem
ul. Turniejowa umeblowane studio  
35 m2, 1000 zł

ul. Karłowicza 51 m2, III piętro z windą, 
mieszkanie w bloku z 2008 r., umeblowane 
w wysokim standardzie, miejsce w garażu 
podziemnym, 1600 zł, of.1534

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż,  
częściowo umeblowane, 1850 zł

ul. KrólewsKa 75 m2, V piętro w kamieni-
cy z windą, pokój dzienny z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, łazienka, pralnia, 1700 zł

ul. sTaszica 72 m2, 3 pokoje, nie umeblo-
wane, 2400 zł

PasTerniK ul. sTarego Dębu nowe 
super wykończone mieszkanie o pow. 74 m2, 
przynależy taras 30 m2, miejsce parkingowe 
w garażu podziemnym, komórka lokatorska, 
3500 zł, of.1531

ul. MazowiecKa 90 m2, IV piętro z windą, 
aranżacja wnętrza wykonana przez architekta, 
klimatyzacja, alarm, 2500 zł, of.1536

ul. PijarsKa apartament 105 m2, I piętro, 
wysoki standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532

ul. PoDwale 105 m2, I piętro, umeblowana 
kuchnia, 5500 zł

ul. FloriańsKa 160 m2, zaadaptowane 
poddasze na III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł

szarów K. niePołoMic dom z 2004 roku 
o pow. 150 m2, działka 65 a, 4500 zł, of. 1524

ul. wiTKowica nowy, nie umeblowany 
dom o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł, of.1533

Domy - sprzedaż
Kliny rej. ul. janowsKiego zadbany 
dom 20-letni o pow. ok. 350 m2, o następują-
cym rozkładzie: parter o wys. 3 m (warsztat, 
gabinety), I piętro, II piętro, strych, 1 100 000 zł

wołowice gM. czernichów dom 
w trakcie budowy, będzie oddany w stanie 
deweloperskim, pow. całkowitej 250 m2,  
dz. 11 a, 570.000 zł, of.1525

ruczaj ul. norManDzKa segment  
w zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000zł, of.1515

szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytkowej. 310 m2 w trakcie remontu general-
nego, będzie oddany w stanie deweloperskim, 
nadaje się również pod działalność usługowo-
biurową, dodatkowo na działce stoi wolno-
stojący budynek gospodarczy o pow. 36 m2, 
działka 14,69 a, 650 000 zł

szczyglice gm. Zabierzów dom ok. 240 m2, 
po remoncie generalnym sześć lat temu,  
dz. 9,28 a, istnieje możliwość jeszcze rozbu-
dowy budynku poprzez adaptację poddasza, 
900 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. KościuszKi 60 m2, parter, witryna,  
ogrzewanie gazowe, 6700 zł + VAT 22%

rej. ul. szlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie  
generalnym, 2400 zł netto

cegielniana powierzchnia biurowa ok. 120 m2 
w budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22% 

ryneK główny wyposażony, atrakcyjny 
lokal biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł  
ze wszystkimi opłatami, of.1528

rej. ul. waDowicKiej 600 m2 powierzchni 
handlowo-usługowo-biurowej, parter, witryna, 
„open space”, do wykończenia, 65 zł/m2  
+ VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna

ul. Karłowicza nowe, bardzo 
atrakcyjne mieszkanie o pow. ok.  
50 m2, położone na III piętrze z windą, 
umeblowane w wysokim standardzie, 
przynależne miejsce postojowe  
w garażu podziemnym, ogrzewanie  
i ciepła woda z sieci miejskiej,  
1600 zł + opłaty

warszawsKa strych do adaptacji  
o pow. 107,60 m2, IV piętro, wys.  
strychu od 1 m do 3,45 m, solidna 
kamienica, 430 000 zł, of.1540

raDziKowsKiego dwupoziomo-
wy lokal biurowy z 2001 roku o pow. 
190 m2, 800 000 zł

sTare PoDgórze ul. Piwna 
mieszkanie w stanie deweloperskim  
o pow. 41,78 m2 w plombie z 2007 
roku, III piętro z windą, otwarta 
przestrzeń przeznaczona do własnej 
aranżacji, duży balkon, przynależna 
piwnica o pow. 1,31 m2, własność 
hipoteczna, 399 000 zł

olszanica działka o pow. 1997 m2  
z decyzją WZ dla zabudowy bliźnia-
czej, dojazd drogą asfaltową, wszyst-
kie media w drodze, 1 400 000 zł

Grunty
liberTów działka o pow. 89 a przeznaczona 
pod budownictwo jednorodzinne z pozwoleniem 
na budowę, 1 800 000 zł + VAT 22%
KraKów ul. PółłanKi pow. 2 ha, użyt-
kowanie wieczyste, dla części działki wydana 
decyzja WZ dla budynku usługowo-biurowego, 
3 500 000 zł + VAT 22%, of.1538
KraKów – boreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej, 
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu - B, 70 000 zł/a
sieDlec gM. Krzeszowice działka o łącz-
nej powierzchni 57 a obejmującą trzy wydzielone 
geodezyjnie działki, dojazd drogą asfaltową  
z dwóch stron, wystawa południowa, media  
w drodze, 18 500 zł/a
bronowice Małe ul. ŻeleńsKiego 
działka o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją 
WZ pod budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 
1360 m2, 2 500 000 zł
olszanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ 
dla zabudowy bliźniaczej (4 domy), 1 400 000 zł
szczyglice gm. Zabierzów, działka 19 a, 
wydana decyzja WZ dla dwóch domów  
w zabudowie bliźniaczej, 500 000 zł
Pisary gM. zabierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25x46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
20 000 zł/a, of.1513
MasłoMiąca gM. Michałowice  
widokowa działka budowlana o pow. 30 a,  
szer. 30 m, dł. 100 m, w otoczeniu nowe domy, 
teren objęty planem, 570 000 PLN, of.1493

Inne - sprzedaż
warszawsKa – strych do adaptacji  
o pow. 107,60 m2, IV piętro, 430 000 zł, of.1540
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt 
biurowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 
17,80 a, 15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
raDziKowsKiego dwupoziomowy lokal 
biurowy o pow. 190 m2, 800 000 zł
raDziKowsKiego lokal magazynowo-  
produkcyjno-usługowy ( hala) o pow. 591 m2  
+ dodatkowo nad ok. 50% powierzchni antresola, 
1 400 000 zł netto + VAT 22%

Mieszkania – sprzedaż
lea 28 m2, pokój z jasną kuchnią, wysoki parter 
w kamienicy, własność – udział, 170 000 zł, 
of.1539
ruczaj ul. Pszczelna 37,53 m2, pokój  
z jasną kuchnią, II/III, kameralny blok (tylko  
12 mieszkań) z 2002 roku, 295 000 zł, of.1489
ul. Piwna mieszkanie w stanie deweloperskim 
o pow.41, 78 m2 + piwnica 1,31 m2, budynek  
z 2007 roku, III piętro/IV, winda, duży balkon, 
własność hipoteczna, 399 000 zł
ul. KochanowsKiego 148 m2, II pię-
tro, dwa wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 
1 690 000 zł, of.1526
ul. PiłsuDsKiego dwupoziomowy aparta-
ment 230 m2+taras 70 m2, super wykończony, 
sauna, 2 kominki, 2 łazienki, winda, 3 000 000 zł, 
of.1432
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 Rok założenia 1997
Zapraszamy: 

pon. − pt. 9−19.30, sobota 10−15

Kraków, ul. Grzegórzecka 8
tel./fax 012 431 07 68 

012 292 43 23, 0502 622 098
e−mail: activ1@poczta.fm; activ@krn.pl

KAMIENICE/HOTELE/KOMERCYJNE
AZORY, magazyn 800 m2 + część biurowa 200 m2 na działce 7 a, w cenie 2 000 000 zł 
netto. Sprzedawany z dodatkową działką 13 a z domem 200 m2  
w cenie 1 000 000 zł brutto. Of. 2498
BALICKA, okolice, obiekt produkcyjny, 834 m2, dojazd TIR, blisko autostrady i lotniska. 
Działka 46 a. Of. 2767.  2 800 000 zł
BORKOWSKA, okolice, 250 m2, wolnostojący, parter 100 m2 – lokal usługowy, piętro 
mieszkalne 80 m2. Działka 10 a. Of. 2908. 1 550 000 zł
DĘBNIKI STARE, 650 m2, przedwojenna willa. Działka 6,5 a. Of. 2105. 4 300 000 zł
GROCHOWSKA, okolice, kamienica 882 m2, do remontu. Idealna pod wynajem,  
w pobliżu Uniwersytet Ekonomiczny. Of. 1365. 3 700 000 zł
KARMELICKA, okolice, 1220 m2, bud. biurowy klasy A do wynajęcia, 6 kondygnacji, 
miejsca parkingowe. Of. 3247. 57 340 zł
KAZIMIERZ, 685 m2,  działający hotel 3-gwiazdkowy; 21 pokoi na 41 osób; restauracja,  
w pełni klimatyzowany, przystosowany dla niepełnosprawnych Of. 1553. 8 000 000 zł netto
KRÓLEWSKA, kamienica 1000 m2, w całości wolna, 1924 r., podpiwniczona,  
strych do adaptacji. Działka 4,5 a. Of. 2581. 12 000 000 zł
NOWA HUTA, 1139 m2, obiekt mag./produkcyjny. Dz. 1,39 ha. Of. 2078, 3 200 000 zł
PODWALE, 1/3 udziałów w kamienicy obejmujące dwa mieszkania, lokal w oficynie, 
garaż 3 piwnice i część strychu. Of. 1270. 2 300 000 zł
PROKOCIM, 300 m2, pensjonat 3-gwiazdkowy, 18 miejsc noclegowych.  
Sprzedawany z wyposażeniem, prawami do marki. Of. 123. 1 100 000 zł
PRZEWÓZ, 461 m2, idealny na działalność lub dom dwurodzinny; 2 oddzielne wejścia, 
oddzielne media. Działka 15 a, w całości budowlana. O.f 1781. 890 000 zł
PRZEWÓZ, 468 m2, na parterze hala + biura, łącznie 171 m2 – idealne na warsztat, 
piętro mieszkalne 164 m2, strych do adaptacji.. Działka 9,5 a. Of. 2962. 2 200 000 zł
RETORYKA, okolice, 326 m2, piękna, całkowicie odrestaurowana secesyjna kamienica. 
Działka 2a. Of. 3239. 3 990 000 zł
SKAWINA, blisko centrum, 240 m2, wolnostojący, zaplecze kuchenne, idealny na PUB, 
pizzerię. Działka 4,2 a. Of. 1680. 520 000 zł
STARE MIASTO, 970 m2, hotel 3-gwiazdkowy; 30 pokoi na 68 osób; restauracja, w pełni 
klimatyzowany, przystosowany dla niepełnosprawnych. Of. 1521.  13 000 000 zł netto
WIELKA WIEŚ, 700 m2, obiekt usługowo-mieszkalny, w tym 450 m2 hala i biura; 2004 
r. Dz. 23 a. Of. 2236. 2 196 000 zł
ZIELONKI, okolice, zajazd 1000 m2, możliwość rozbudowy; trzy sale na 180; 80 oraz 
40 osób; sprzedawany z wyposażeniem. Of. 2008 3 700 000 zł
ZYGMUNTA AUGUSTA, 25% udziałów w kamienicy o pow. 1188 m2, budynek w 
dobrym stanie. Działka 5,6 a. Of. 91. 1 250 000 zł

DZIAŁKI
BALICKA, okolice, 9,2 a, płaska, prostokątna, media w ulicy. Of. 3175 820 000 zł
BRONOWICE, Przybyszewskiego, 11,3 a, pozwolenie na budowę. Of. 3212 800 000 zł
JANUSZOWICE, 90 a, budowlana, kształtna, płaska, dojazd z 2 stron; prąd, gaz, woda. 
Of. 2221 1 575 000 zł
KRYSPINÓW, 63 a, przemysłowa, objęta planem, sąsiedztwo lotniska, intensywność 
zabudowy do 0,5, wysokość do 14 m. Of. 3121. 1 827 000 zł
LIBERTÓW, 89 a, znakomite sąsiedztwo, widok na cały Kraków, dwie drogi dojazdowe. 
Of. 3081 2 100 000 zł
MAŁA GÓRA, 48 a, WZiZT na zabudowę wielorodzinną, ok. 6000 PUM. 3 600 000 zł
RYBITWY, 2 ha, przemysłowa, aktualne WZiZT na drukarnię, wysokość do 16 m, 
kształtna, dojazd TIR. Of. 3071 3 900 000 zł
SIDZINA, 62,5 a, pozwolenie na 5 bliźniaków 2 x 200 m2 oraz dwóch rezydencji po 295 
m2, media w ulicy. Of. 2941 1 600 000 zł netto
SKOTNIKI. 1,13 ha, pozwolenie na budowę 26 domów. Of. 1587 3 408 000 zł
SWOSZOWICE, Podgórki, okolice, 31 a, 40x78 m, media w drodze. Of. 2378 930 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, 22 a, kształtna, płaska, wszystkie media, blisko Parku Decjusza. 
Of. 3039 2 600 000 zł
WROBELA, 48 a, WZiZT na obiekt magazynowy z zapleczem socjalnym, położona w 
sąsiedztwie budowanej obwodnicy. Of. 157 1 050 000 zł

DOMY W KRAKOWIE I OKOLICACH
BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 290 m2, pół bliźniaka, stan b. dobry, ruchliwe miejsce, 
idealne na biuro. Działka 7,8 a. Of. 2926 2 990 000 zł
BIEŻANÓW, 480 m2, 2004 r., projekt indywidualny. Działka 15 a. Of. 1242 2 000 000 zł
BOREK FAŁĘCKI, 350 metrowy, wysoki standard. Położony w sąsiedztwie lasu,  
na działce 15 a. Dobry dojazd do centrum. Of. 1469 2 278 000 zł 
BRONOWICE, Katowicka, 2003 r, indywidualny projekt, wys. standard, 5 przestronnych 
pokoi. Działka 11,5 a. Of. 2721 1 490 000 zł
CEHOWA, okolice, 250 m2, indywidualny projekt, nowoczesna architektura  
i rozwiązania techniczne. Dz. 9,3 a. Of. 138 1 200 000 zł
DOBCZYCE, okolice, 200 m2, 2004 r, wysokiej klasy materiały. Pięknie 
zagospodarowana działka 69 a. Of. 3048 1 990 000 zł
GAJ, 330 m2, 8-letni, parterowy, rozłożysta bryła. Pięknie zagospodarowana, kształtna 
działka 40 a. Of. 1725 1 580 000 zł
KORZKIEW, okolice, 210 m2, 8-letni, 4 pokoje, wykończenie w stylu rustykalnym. 
Działka 31 a, w sąsiedztwie lasu. Of. 2821 1 050 000 zł
LIBERTÓW, 250 m2, deweloperski, indywidualny projekt. Dz.12 a. Of. 526, 1 300 000 zł
LIBERTÓW, 340 m2, stan deweloperski, indywidualny projekt przestronne wnętrza. 
Działka 8,2 a z rozległą panoramą Krakowa. Of 2468, WYŁĄCZNOŚĆ 1 450 000 zł
LIBERTÓW, 4-letnia rezydencja, 450 m2, centrum Libertowa, pięknie położona  
w otoczeniu lasu. Działka 13 a. OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ Of. 1635 2 850 000 zł
ŁOBZÓW, okolice Kijowskiej, 290 m2, 9-letni. Działka 16 a z pięknie 
zagospodarowanym ogrodem. Of. 47 1 000 000 Euro
ŁAGIEWNIKI, 400 m2, blisko sanktuarium, 8 pokoi. Dz. 8,5 a. Of. 55 1 800 000 zł
OFICERSKIE, 253 m2, 6 pokoi, garaż 2-stanowiskowy. Dz. 4 a. Of. 1868 2 700 000 zł
OJCOWSKA, 200 m2, do wykończenia, 7 pokoi. Działka 8 a. Of. 2210 1 590 000 zł
TYNIEC, 250 m2, 2005 r., rozłożysty, parterowy dom, położony pod  lasem, pięknie 
zagospodarowana, widokowa działka 11,5 a. Of. 193 2 990 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, ok. Koguciej, 180 m2, wolnostojący, 1980 r., zadbany, do 
wejścia. 4 pokoje, garaż. Działka 8,3 a. Of. 2657 1 490 000 zł
WOLA JUSTOWSA, 170 m2, przedwojenny dom do remontu, położony na pięknej 
działce 17 a. Of. 3071 2 500 000 zł
WOLA JUSTOWSKA, 500 m2, 1997 r., blisko Parku Decjusza, 12 pokoi, taras 
widokowy. Działka 10 a. Of. 2656 3 400 000 zł

APARTAMENTY
93 m2, 4-pok., DO WILGI, nowy apartamentowiec, III/IV p., wysoki standard, taras  
25 m2, widok na tereny zielone. Of. 3075 950 000 zł
107 m2, 3-pok., STUDENCKA, okolice, I/IV p., pięknie odremontowane, sąsiedztwo UJ, 
duże natężenie ruchu pieszych; idealne na biuro. Of. 2481 1 490 000 zł
109 m2, 3-pok., MICHAŁOWSKIEGO, przestronny apartament do wykończenia, salon 
43 m2. Odrestaurowana kamienica, ochrona, portier, winda. Of. 2985 1 362 000 zł
126 m2, 4-pok., KROWODERSKA, II/III p., klimatyczne, z przepięknym widokiem  
na ogrody klasztorne! Of. 2648 1 200 000 zł
127 m2, 5-pok., OJCOWSKA, okolice, 2001 r., 2-poziomowe, 1 piętro + poddasze, 
kameralne, ogrodzone osiedle. Of. 3203 850 000 zł
143 m2, 5-pok., STAROWIŚLNA, II/IV p., nowe instalacje, okna. Of. 1194 1 350 000 zł
143 m2, 4-pok., DŁUGA, II piętro, winda, ruchliwe miejsce. Duże, otwarte pokoje, 
idealne na biuro, gabinet. Of. 3182 1 430 000 zł
154 m2, 5-pok., SZUWAROWA, 1998 r., dwupoziomowe, niezwykle przestronne  
i komfortowe. 3 miejsca garażowe. Of. 836 990 000 zł
180 m2, 5-pok., PL. AXENTOWICZA, piętro międzywojennej willi, wydzielone, założona 
KW, udziały w częściach wspólnych 40/100. Okolica o niepowtarzalnym klimacie.  
Of. 1271 WYŁĄCZNOŚĆ 2 400 000 zł
272 m2, 8-pok., KRUPNICZA, II/II p., całe piętro kamienicy, 10 min do Rynku, duży 
ruch pieszy! Of. 2687 2 400 000 zł

KOCHANÓW, działka 98 a przy głównej 
drodze z budynkiem 400 m2. Of 3199 

WYŁĄCZNOŚĆ, 2 700 000 zł

MICHAŁOWICE, 360 m2, 2-letni, 
oryginalny dom z bali modrzewiowych, 
5 pokoi, podpiwniczony. Działka 9,4 a, 

widokowa. Of. 2431, 1 800 000 zł

LEA, 154 m2, 4-pok, jednopoziomowy, 
luksusowy apartament z kominkiem na 
zamkniętym, cichym osiedlu. Of. 3183,  

1 700 000 zł
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MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
TERESY (Kleparz) – Garsoniera 23 m2, łaz., balkon, III p., 230 000 zł
OS. MOZATA – 4 pok. + kuch. + 2 łaz. + OGRÓD, 92 m2, parter 699 000 zł
OS. TEATRALNE – 3 pok., 66 m2, nowocześnie urządzone, wys. parter, 
480 000 zł
DZIELSKIEGO (Olsza II) – 2 pok., 52 m2, do zamieszkania, IV p./IV p., balkon., 
350 000 zł
STAROWIŚLNA (Centrum) – 30 m2, kuch., łaz., pokój, antresola, 280 000 zł
GAZOWA (Kazimierz) – 2 pok., j. kuchnia, łaz., 53m2, jasne, II p., 500 000 zł 
ZDROWA (Krowodrza) – 2 pok., 35 m2, II p./IV p., mieszkanie do remontu, 
260 000 zł
BRONISŁAWY (Salwator) – 3 pok., 66 m2, II p, idealna lokalizacja, 740 000 zł
GROTA ROWECKIEGO – 3 pok., 73 m2, parter/X, do remontu, 455 000 zł
SODOWA – 80 m2, nowe, dwupoziomowe, stan dewelop.6025/m2 482 000 zł !!!
MOGILSKA – 4 pok. + kuch, łaz., dwupoziomowe 64/140 m2 skosy 520 000 zł 
BASKA (Dębniki) – 4 pok., 81 m2, parter/III, 12 letnie, taras, 600 000 zł
KOLBERGA – 3 pok., 97 m2, j. kuchnia + jadalnia, balkon, 900 000 zł
CHEŁMOŃSKIEGO – 2 pok. + kuch. ślepa + łaz. + WC, 37 m2, III p/X 225 000 zł
MAZOWIECKA – 2 pok. + 2 antresole + kuch. + łaz., 50 m2, parter 338 000 zł
OBOZOWA – 2 pok. + kuch. + łaz., 56 m2, parter, monitoring, 355 000 zł
NOWOWIEJSKA – 3 pok. + kuch. + łaz. 64 m2, parter 525 000 zł
KORDYLEWSKIEGO (Rondo Grzegórzeckie) – M5, 74 m2, TARAS 22 m2, 
garaż, 699 999 zł

DOMY – SPRZEDAŻ
KLINY – Miodońskiego, dom 263 m2, 5a, 3 poziomy + strych, garaż, widok 995 000  zł
BRONOWICE – dom, 170 m2, dz. 4,13 a, 1 mln
ok. LIBERTOWA – dom 250 m2, piękna działka 80 a, 2 mln zł
BOREK FAŁĘCKI – dom wolnostojący, 370 m2, dz. 14 a, 2 ga., otocz. lasem 1,5 mln

ul. św. Wawrzyńca 28/2

POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU I SPRZEDAŻY

OFERTA SPECJALNA:
RYBITWY – 3 NOWE Hale magazynowe 3000 m2 parking, wys. 6m
GRODZKA – KAMIENICA 2000 m2, WZ/projekt na hotel lub apt. 
40 000 000 zł
TRAUGUTTA – Kamienica 1300 m2 pow. m., dochód 40 000 m-c, 
8 900 000 zł
os. EUROPEJSKIE 68 m2 3 p./III p. i 285 m2, 8 pok., ogród 58 m2, 
7000 zł/m2 
Ojców/Pieskowa Skała, Otulina OPN posiadłość 23 ha., zabudow-
ania z numerem na 60 a – działka budowlana 2 200 000 zł
ZABŁOCIE – Fabryka / WZ i projekt na biura / hotel 2000 m2  
– 12 000 000 zł
CHRZANÓW – działka przemysł. WZiZT 3 ha
KATOWICE – kamienica 660 m2, centrum, 1 Maja, cegła, lokale  
oraz mieszk 1,6 mln

www.jurek−klonowska.com 

DZIAŁKI – SPRZEDAŻ – wybrane oferty
JERZMANOWICE – 80 a, dz. bud. + zezwolenia, widokowa, 10 000 zł/a 
MŁODZIEJOWICE k/Michałowic – 40 a, bud. 16 000 zł/a + 1ha rolna 3 500 zł/a
ŁĘG (ok. Łasku Łęgowskiego) – 58 a, dz. bud. – 812 000 zł
ŁAGIEWNIKI – 12 a, dz. bud. - 600 000 zł
RYBITWY – 2,3 ha, dz. pod hale magazynowe i logistykę z WZiZT
OWCZAY – 2 działki po 10 a w centrum Owcza, bud. / uzbrojone 15 000 zł/a
MODLNICZKA – 40 a, budowlana, w okol. nowe zabud. Jednorodzinne, 25 000 a
KRASIENIEC ZAKUPNY – 29 a, budowlana, widokowa 250 000 zł / 8500 zł/a
RZĄSKA – działka budowlana, media i kanalizacja 15 000 zł/a
SIEBOROWICE gm. Michałowice – dz. rolna, 12,5 a, media, możliwość przekw. 
4000 zł/a
WOŁOWICE – gm. Liszki – działka 88 a bud/rolna , podział na 4 działki, 5500 zł/a
MOGILANY – 12 a, uzbrojona, 20 000 zł/a

Agencja 
B. Kluziewicz

ul. Lea 11 B  
(wejście od ul. Konarskiego) 

tel./fax (+4812) 633 65 61

(Licencja U.M.i R.M. Nr 415)Rok założenia 1984
www.realestate-kluziewicz.com

e-mail: office@realestate-kluziewicz.com

MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
os. Jagiellońskie – gars., 24 m2, IV p/IV p – 140 000 zł
Racławicka – P+aneks. K, 30 m2, IV p/IV p – 239 000 zł
Aleksandry – P+aneks K, 31 m2, X p/X p – 155 000 zł
os. Teatralne – P+K, 32 m2, III p/III p – 179 000 zł
Barbary – P+K, 35 m2, II p/IV p – 170 000 zł
Konecznego – P+K, 38 m2, I p/IV p – 258 000 zł 
Cybulskiego – P (studio), 52 m2, III p/III p – 450 000 zł
Jaremy – 2P+aneks K, 34 m2, I p/X p – 225 000 zł
Krasickiego – 2P+K, 34 m2, IV p/IV p – 259 000 zł
Spółdzielców – 2P+aneks K, 36 m2, III p/IV p  
– 229 000 zł
os. Albertyńskie – 2P+aneks K, 38 m2, VIII p/X p  
– 190 000 zł
Lublańska – 2P+K, 38 m2, III p/IV p – 240 000 zł
Jerzmanowskiego – 2P+K, 40 m2, III p/IV p  
– 200 000 zł
Siemaszki – 2P+K, 40 m2, II p/IV p – 300 000 zł
Ułanów – 2P+K, 43 m2, X p/X p – 280 000 zł
Strzelców – 2P+K, 46 m2, II p/IV p – 275 000 zł
Czarnogórska –2P+K, 48 m2, III p/IV p – 275 000 zł
Grzegórzecka – 2P+K, 50 m2, IV p/IV p – 375 000 zł
os. Kolorowe – 2P+K, 52 m2, 0p/III p – 289 000 zł
os. Złotego Wieku – 2P+K, 52 m2, III p/IV p  
– 290 000 zł
Narutowicza – 2P+K, 52 m2, I p/IV p – 305 000 zł

Miechowity – 2P+K, 52 m2, I p/IV p – 349 000 zł
Gutenberga – 2P+K, 53 m2, IIIp/IVp – 345 000 zł
Karłowicza – 2P+K, 56 m2, II p/III p – 644 000 zł
Prusa – 2P+K, 64 m2, II p/III p – 520 000 zł
Cieszyńska – 2P+K, 80 m2, III p/IV p – 650 000 zł
Łokietka – 3P+K, 47 m2, VI p/X p – 270 000 zł
Komandosów – 3P+K, 47 m2, III p/IV p – 325 000 zł
os. Tysiąclecia – 3P+K, 48 m2, IV p/IV p – 285 000 zł
Gersona – 3P+K, 48 m2, VI p/X p – 330 000 zł
Na Błonie – 3P+K, 48 m2, IV p/X p – 359 000 zł
Stachiewicza – 3P+K, 50 m2, III p/IV p – 337 000 zł
Lilli Wenedy – 3P+K, 51 m2, II p/X p – 320 000 zł
Powstańców – 3P+K, 53 m2, 0p/X p – 300 000 zł
Grenadierów – 3P+K, 56 m2, II p/III p – 499 000 zł
Borsucza – 3P+K, 57 m2, III p/X p – 315 000 zł
Rydygiera – 3P+aneks K., 60 m2, II p/II p – 400 000 zł
Aleksandry – 3P+K, 61 m2, III p/X p – 290 000 zł
Siewna – 3P+K, 62 m2, IV p/IV p – 379 000 zł
Konarskiego – 3P+K, 62 m2, IV p/IV p – 630 000 zł
os. Stalowe – 3P+K, 63 m2, V p/V p – 290 000 zł
Bojki – 3P+K, 63 m2, IX p/X p – 299 000 zł
Tarnobrzeska – 3P+K, 63 m2, III p/IV p – 325 000 zł
Al. Kijowska – 3P+K, 65 m2, III p/X p – 435 000 zł
os. Górali – 3P+K, 67 m2, II p/II p – 310 000 zł
Guttenberga – 3P+K, 70 m2, IIIp/IVp – 425 000 zł
Akacjowa – 3P+K, 70 m2, III p/IV p – 525 000 zł

Fałata – 3P+K, 72 m2, II p/III p – 600 000 zł
Zapolskiej – 3P+K, 78 m2, VII p/VIII p – 546 000 zł
Lea – 3P+K, 94 m2, I p/IV p – 770 000 zł
Ujejskiego – 3P+K, 96 m2, II p/III p – 724 000 zł
Chopina – 3P+K, 100 m2, III p/IV p – 1 000 000 zł
Heleny – 4P+K, 72 m2, II p/IV p – 352 800 zł
os. Centrum E – 4P+K, 84 m2, I p/VI p – 490 000 zł
Lea – 4P+K, 112 m2, III p/IV p – 840 000 zł

DOMY – SPRZEDAŻ
ul. Łokietka – 170 m2, dz. 4500 m2 – 1 000 000 zł
Świątniki Górne – 145 m2, dz. 1059 m2 – 680 000 zł
Modlniczka – 130 m2, dz. 400 m2 – 590 000 zł
Mogilany – 186 m2, dz. 800 m2 - 790 000 zł
Polanka Hallera – 100 m2, dz. 658 m2 – 390 000 zł 
Olszowice- k. Świątnik Górnych – dworek po remon-
cie, 260 m2, dz. 40 a – 700 000 zł
Więckowice – 400 m2, dz. 23 a – 2 600 000 zł

 OFERTA SPECJALNA

ul. Czarnowiejska –kamienica  
650 m2, dz. 320 m2 – 3 900 000 zł
ul. Piłsudskiego – kamienica  

1650 m2, dz. 518 m2 – 11 000 000 zł
ul. Straszewskiego – kamienica 

1646 m2, dz. 397 m2 – 11 000 000 zł
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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6

Mieszkania − sprzedaż

Garsoniery, 1 − pokojowe
20 m2 – Kozłówek ul. Facimiech – X/X – 145 000 zł
21,5 m2 – ul. Langiewicza – II/II, ciche, słoneczne, po rem. – 175 000 zł
22 m2 – ul. Radzikowskiego – I/V, nowe, wykończone – 185 000 zł
24,1 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia – 214 000 zł
28 m2 – ul. Chocimska – I/III, po remoncie – 243 000 zł
49,2 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, nowe studio na poddaszu – 486 000 zł

2 − pokojowe
34,9 m2 – ul. Siemaszki – I/IV, loggia – 275 000 zł
41,3 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – I/III, do wykończenia – 369 000 zł
44 m2 – ul. Radzikowskiego – VI/VI, nowe, 2 balkony, winda – 360 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, nowe, na poddaszu – 450 000 zł
45,4 m2 – ul. Dunin-Wąsowicza – V/X, loggia – 385 000 zł
51,8 m2 – ul. Radzikowskiego – III/VI, NOWE, balkon, winda – 320 000 zł
52 m2 – ul. Staffa – II/III, rozkładowe, nowe okna – 420 000 zł
52,8 m2 – ul. Krasickiego – IV/IV, balkon – 390 000 zł
59,7 m2 p.c. – Kazimierz – V/V, balkon, nowe studio na poddaszu – 465 000 zł
63 m2 p.c. – os. Pasternik – II/II, nowe, wykończone – 359 000 zł
71,4 m2 – ul. Kolberga – I/III, 2 balkony – 730 000 zł
86,3 m2 – al. Mickiewicza – II/V, balkon, winda – 680 000 zł

3 − pokojowe
61,3 m2 – ul. Galla – III/III, balkon, do wykończenia – 519 000 zł
65,1 m2 – os. Widok – III/IV, 8–letnie, dwupoziomowe, loggia – 450 000 zł 
65,4 m2 – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej – I/II, 7 letnie, taras 20 m2 – 475 000 zł
65,8 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – II/III, po remoncie – 569 000 zł
69,1 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, nowy apart. na poddaszu – 683 000 zł
70,8 m2 p.c. – Salwator – VI/VI, nowy apartament na poddaszu, winda 
– 523 000 zł
80,3 m2 – pl. Sikorskiego – 0/IV, balkon, elegancka kamienica – 850 000 zł
85 m2 – ul. Radziwiłłowska – I/III – 720 000 zł
92 m2 – ul. Fieldorfa Nila – VII/VII, nowe, balkon – 698 000 zł
101 m2 – rejon Grottgera – III/IV, balkon, elegancka kamienica – 790 000 zł
103 m2 – Al. Słowackiego – IV/IV, winda, balkon – 890 000 zł

4 − 5 − pokojowe
80,3 m2 + garaż – os. Podwawelskie – I/IV, atrakcyjne, do wykończenia  
z 2009 roku – 640 000 zł + 40 000 zł garaż
108 m2 – Kazimierz – III/III, nowa adaptacja – 980 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka – cała kamienica 609 m2 – 3 600 000 zł
ok. Parku Krakowskiego – cała kamienica 610 m2 – 4 000 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta – cała kamienica 1500 m2, wynajęta, dochodo-
wa – 9 000 000 zł
rejon Mazowieckiej – strych 216 m2 nad II piętrem, z WZ – 570 000 zł

tel. 422−95−18, 411−18−96, fax 431−01−15

rejon Sobieskiego – strych 79 m2 nad III piętrem, z WZ – 330 000 zł
ul. Karmelicka – strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą – 580 000 zł
rejon Sobieskiego – strych 252 m2 nad III piętrem, z WZ – 1 176 000 zł
ul. Miodowa – strych 268 m2 nad II piętrem – 1 285 000 zł
ul. Piłsudskiego – strych 326 m2 – 1 050 000 zł
Al. Mickiewicza – strych 273 m2, z pozw. na budowę 410 PUM – 950 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozw. na budowę 475 PUM – 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, podpiwniczony,  
do zamieszkania, atrakcyjny – 395 000 zł
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła – wolnostojący, murowa-
ny, do remontu – 260 000 zł, of.DZ/215
Czaple k. Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak – 4–letni, wolnostojący, 
murowany, działka widokowa, zagospodarowana – 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła – drewniany, wolno-
stojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu – 280 000 zł
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a – wolnostojący, parterowy, z klima-
tem, drewniany z bali – 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a – do remontu lub rozbiórki, piękna działka  
z miejscem na drugi dom – 1 580 000 zł, of.DK/197
Wołowice 100 m2 + garaż + 7 a – wolnostojący, możliwość adaptacji 
poddasza, do remontu – 350 000 zł
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu – parter domu – 873 000 zł, of.DK/188
Czernichów 115 m2 + 12 a + budynek gospodarczy z garażem – wolnosto-
jący, murowany, nad Wisłą – 360 000 zł
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom wolnostojący, 
parterowy, do niewielkiego remontu – 390 000 zł
Wysoka ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 120 m2 + 17 a + stodoła – wolnosto-
jący, murowany, w dobrym stanie – 235 000 zł
Tomaszowice 130 m2 + 8 a + garaż – NOWY, wolnostojący, stan dewelo-
perski, dobre materiały, widokowa działka – 695 000 zł, of.DZ/186
Trojanowice 142 m2 z garażem + 7 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy 
zamknięty – 515 000 zł, of.DZ/218 
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła – wolnostojący, po generalnym remoncie, 
do wykończenia – 425 000 zł
Giebułtów 158 m2 + 8 a – NOWY wolnostojący, stan surowy zamknięty, 
działka widokowa – 450 000 zł, of.DZ/180
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże – 13–letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring – 950 000 zł, of.DZ/182
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na 
pięknej, widokowej działce – 350 000 zł
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan surowy 
zamknięty – 450 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY wolnostojący, stan deweloper-
ski – 650 000 zł, of.DZ/193
ok. Woli Filipowskiej 180 m2 + 7,25 a – NOWY wolnostojący, parterowy  
+ poddasze, stan surowy zamknięty – 310 000 zł
Zielonki 206 m2 + 3,8 a – NOWY bliźniak w kameralnym ekskluzywnym 
osiedlu – do wykończenia wewnątrz – 890 000 zł

Bieżanów Kolonia 216 m2 + 9,2 a + garaż na 2 auta – wolnostojący, 
reprezentacyjny, z piękną działką – 1 250 000 zł, of.DK/204
Skawina 220 m2 z garażem + 8,9 a – 2 letni, wolnostojący – 690 000 zł, 
of.DZ/224
Rybna 220 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, wykończona I kondygna-
cja, działka widokowa – 420 000 zł, of.DZ/201
Wola Justowska – rejon Kasztanowej 250 m2 + 7,2 a – 1/2 bliźniaka,  
do remontu – 1 600 000
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a – NOWY wolnostojący, atrakcyjny, 
stan deweloperski – 490 000 zł

Działki − sprzedaż
ok. Kopca Kościuszki – 3,85 a – budowlana, uzbrojona, pozwolenie na 
budowę domu wolnostojącego – 700 000 zł
Bieżanów – 4,21 a – atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów – 300 000 zł
Swoszowice – Wróblowice 6,5 a – atrakcyjna – 320 000 zł, of.D/384
Łuczanowice – 6,28 a – budowlana, pozw. na budowę, przy parku – 120 000 zł
Piaski Wielkie 7,3 a – budowlana z WZ, uzbrojona – 480 000 zł
Soboniowice 7,5 + 7,8 + 8,6 a – 3 działki obok siebie, widokowe, atrakcyj-
ne, z pozwoleniem – 235 000 zł, 235 000 zł i 245 000 zł, of.D/365
Wola Justowska ul. Rzepichy – 7,53 + 9,93 a – widokowe z WZ  
– 80 000 zł/a
Giebułtów 8 a – budowlana, atrakcyjna, w pełni uzbrojona, z małym 
domkiem – 260 000 zł
Przybysławice gm. Zielonki 8,62 a – budowlana – 260 000 zł, of.D/378
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a – piękne, panoramiczne, uzbrojone, 
budowlane, obok siebie – 17 000 zł/a, of.D/385
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a – piękne, widokowe, budowlane, 
działki przylegające do siebie – 20 000 zł/a, of.D/372
Brzezie 10 a – budowlana, widokowa – 240 000 zł, of.D/383
ul. Księcia Józefa – 10 a – budowlana z WZ, z pięknym widokiem na 
Wisłę – 650 000 zł, of.D/418
Zagacie k/Czernichowa 10,24 a – piękna, budowlana działka na skraju 
lasu – 149 000 zł
Cianowice 11 a – widokowa, pozwolenie na budowę – 180 000 zł, of.D/346
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a – budowlana, uzbrojona – 388 000 zł
Branice 11,7 a – budowlana, obok dworu w Branicach – 125 000 zł, of.D/359
Maszyce 2 x 12 a – widokowe, budowlane – każda po 225 000 zł, of.D/387
Tomaszowice 12 a – budowlana, atrakcyjna – 330 000 zł
Smardzowice – 12,2 a – budowlano-rolna, na obrzeżu Parku Ojcowskie-
go, widokowa – 110 000 zł, of.D/362
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł
Garlica Murowana 14,8 a – budowlano-rolna, południowy stok, widokowa 
– 280 000 zł, of.D/296
Piaski 15,95 a – budowlana, aktualna WZ – 600 000 zł, of.D/396
Czułówek 3 x 17 a – budowlane, widokowe – po 170 000 zł, of.D/398
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 420 000 zł
Marcyporęba 2 x 20 a – piękne, panoramiczne – po 160 000 zł, of.D/381
Zelków 20 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona – 500 000 zł
Karniowice 23,5 a – budowlana, widokowa – 360 000 zł, of.D/260
Giebułtów 40 a – budowlana, z pozwoleniem na budowę 6–8 segmentów 
– 960 000 zł + VAT
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a – budowlana, widokowa – 
160 000 zł, of.D/340
Sosnowice 50 a – rolna, atrakcyjna – 80 000 zł, of.D/380
Barbarka k/Skały 55,5 a – piękna, widokowa, uzbrojona działka z pozwo-
leniem na 2 budynki – 250 000 zł, of.D/328
Cholerzyn 62 a – cała budowlana, symbol MU3 – 550 000 zł, of.D/197
Karniowice 160 a – budowlano-rolna, widokowa, do podziału  
– 1 200 000 zł, of.D/308

www.taraba.gratka.pl

Service  
in English

Świadczymy 
usługi w zakresie 
komercjalizacji 
obiektów, od case 
study, konsultacji 
projektów 
architektonicznych, 
badań rynku, najmu 
do zarządzania 
obiektem.

Biuro dysponuje 
również bogatą  
ofertę mieszkań  
do wynajęcia, lokali 
użytkowych oraz 
nieruchomości 
inwestycyjnych.

Tel. / fax 012 633 00 99, Tel. 0501 44 37 85
Biuro w Krakowie: ul. Mazowiecka 25, zapraszamy do biura w poniedziałek, środa: 9 -17,

wtorek, czwartek, piątek: 9-11 

Brzezowa, pow. Myślenicki

Działka o pow. 16 a, w całości budowlana, z widok-
iem na zalew Dobczycki. Działka ogrodzona, dwie 
bramy wjazdowe. Usytuowanie -strona południowa, 
szerokość 40 m. Dojazd drogą gminną utwardzoną 
50 m od asfaltu. Media: doprowadzone: prąd, woda, 
telefon. Cena: 250 000 zł

Kraków, Tonie

Dom o powierzchi 452 m2, działka 20 a, parking dla  
11 samochodów, 6 pokoi, w tym gabinet, biura oraz 
sala konferencyjna, open-space, zaplecze socjalne.
Budynek obecnie zadaptowany na prestirzową 
siedzibe firmy. Cena sprzedaży: 3 600 000 zł lub najmu 
(miesięcznie) 18 000 zł

Wybrane oferty:
Mieszkania:
Racławicka – 1-pok. 30 m2, p. 4/4, 239 000 zł
Chełmońskiego – 1-pok. 36 m2, p. 1/2, 249 000 zł
Wybickiego – 1-pok. 32 m2, p. 2/3, 270 000 zł
Rydla – 1-pok. 36 m2, p. 1/3, 290 000 zł
Os. Złocień – 1-pok. 25 m2, parter, 190 000 zł
Os. Bieżanów – 1-pok. 35 m2, p. 2/4, 170 000 zł
Armii Krajowej – 2-pok. 45 m2, p. 1/1, 395 000 zł
Galla – 2-pok. 52 m2, p. 3/4, 450 000 zł

Domy:
Bronowice – 220 m2, 3,5 a, 1 150 000 zł
Mogiła – 130 m2, 8 a, 499 000 zł
Swoszowice – 174 m2, 7,7 a, 520 000 zł
Liszki – 150 m2, 13 a, 530 000 zł
Dobczyce – 80 m2, 13 a, 170 000 zł
Brzeźnica – 95 m2, 1250 zł/msc
Leńcze – 90 m2, 340 000 zł

Działki:
Brzezowa 1 ha, 250 000 zł

Komercyjne:
Kijowska – 90 m2, 6000 zł
Długa – 51 m2, 5000 zł
29 Listopada –120 m2, 35 zł/m2
Lilli Wenedy –120 m2, 35 zł/m2

E-mail: possessio@possessio-nieruchomosci.pl
Pośrednictwo Licencja nr 5563

www. possessio-nieruchomosci.pl
Zarządzanie, Licencja nr 9855
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OKOLICE WADOWIC
urokliwe siedlisko, dom pow. 110 m2, 
działka 1,7 ha, las, strumyk
CENA: 650.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki 
Tel. (012) 636-22-44

MISTRZEJOWICE, OS. OŚWIECENIA
54 m2, dwupok., parter, blok z lat 90. Oddziel-
na, j. kuchnia, umebl. i wyposażona. Duży sło-
neczny salon z wyjściem na loggię i mniejszy 
pokój. Okolica z pełną infrastrukturą.
CENA: 260.000 zł

Great House
Tel.: 516-120-807

KRAKÓW, SZLAK - BH169
Działka o pow. 329 m2 z WZ na zabudowę 
mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną 
1060PUM. Projekt na 5-kond. obiekt bud. z 
podpiwniczeniem. Sprzedaż wraz z projektem.
CENA: 3.600.000 zł

Buy House
Tel. (012) 428-50-58

BIELSKO-BIAŁA
Rynek 9 i 10, dwie kamienice,  
pow. 1751 m2,  
brak najemców
CENA: 3.450.000 zł

Property Krakow Group
Tel. (012) 426-50-76

GRODZKA
Kamienica 2000 m2, WZ/projekt na hotel lub apartamenty

CENA: 40.000.000 zł

AGENCJA STAROWIŚLNA
Tel. (012) 422-69-20

WYSOKA OK. KALWARII  
ZEBRZYDOWSKIEJ 
dom 120 m2 + stodoła, w dobrym stanie, 
wolnostojący, murowany, 
ładna widokowa działka 17 a
CENA 235.000 zł

Nieruchomości B.W. TARABA 
Tel. (012) 422-95-18

BOSUTÓW
OKAZJA! 285 m2, 1991 r., dwurodzinny  
- dwa oddzielne mieszkania 95 m2 + 
przyziemie. Możliwe raty lub zamiana! 
Działka 23 a! Of 2647
CENA: 750.000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (012) 292-43-23

CENTRUM PODGÓRZA 
dochodowy biurowiec w wysokim 
standardzie o pow. 1380 m2  
z parkingiem na 8,5 a 
Cena 11 500 000 PLN OF. K/002 

Biuro Prawne INTERWEST
Tel. 0601-744-525

PROKOCIM - KOZŁÓWEK
OKAZJA!
Mieszkania 1-pokojowe o pow. ok. 24 m2, 
do odnowienia. Super jako inwestycja  
pod wynajem.
CENA: od 142.000 zł 

Biuro Nieruchomości PÓŁNOC
Tel. (012) 638-48-88

UL. BAJECZNA (DĄBIE)
42 m2, 2-pokojowe
4 piętro, nowy budynek,
komórka lokatorska oraz parking  
podziemny
CENA: 350.000 zł

Leach & Lang
Tel. 0608-406-803

GAJ
32 a (11 budowlane), piękna widokowa 
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na 
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420.000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 0501-717-893

KRAKÓW, BOREK FAŁĘCKI
Dom w zab. szereg., z 2003 r., wysoki 
standard wykończenia.Parter: salon z 
kominkiem, kuchnia z jadalnią, WC, łaz. Piętro: 
3 sypialnie, a. kuchenny, łazienka. Zagospod. 
ogród, garaż, 3 miejsca parkingowe
Cena: 1.150.000 zł
Nr oferty 6454
Danax 
Tel. (012) 260-21-50

WILLA AWANGARDA
Nowa inwestycja
Mieszkania: 29 - 116 m2
CENA: 7490 - 8990 PLN/m2
0% PROWIZJI

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (012) 292-02-65

UL. PIŁSUDSKIEGO
kamienica, pow.1650 m2,  
cała wolna.
CENA: 11.000.000 zł

Agencja B. Kluziewicz
Tel. (012) 633-65-61

NOWA INWESTYCJA
PANORAMA SWOSZOWICKA
5 budynków w zabudowie bliźniaczej
Domy o pow. uż. 190 - 215 m2
na działkach 2,5 - 5 a

Nieruchomości Centrum
Tel. (012) 429-40-10

KRAKÓW, UL. LANCKOROŃSKA
23,5m2 1-pok. mieszk. po rem. 1 p., osobna duża j. umebl. 
kuchnia, lodówka, nowe okna PCV płd-zach., płn-wsch. 
Czynsz administracyjny 156 zł na 1 osobe (w tym woda, 
ścieki, fundusz remontowy). Ogrz. elektr., orientacyjna 
opłata za prąd ok. 100 - 200 zł w sezonie grzewczym. 
Miejsce ciche i spokojne, tuż obok kopca Kraka. Wolne 
od 10 VII of 9770. CENA: 800 zł
GEOFORMAT 
Tel. (012) 623-02-69
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

ul. Białoprądnicka QQ Prądnik Biały, 41 m2, 
indywidualna aranżacja wnętrza, jedno lub 
dwupokojowe z aneksem kuchennym, wysoki 
parter/III p. Okna i drzwi antywłamaniowe. 
Blok z 2006 r., kameralna zabudowa, parking. 
Możliwość wynajęcia garażu. Cena 275.000 zł, 
e-mail: atau7@o2.pl

ul. Białoprądnicka, QQ 52,00 m2, 2 pokoje: 21m2 
i 10 m2, balkon 6 m2, duży przedpokój, jasna 
kuchnia 10 m2 z zabudową i sprzętem AGD, 
łazienka 4 m2, drzwi antywłamaniowe, wysoki 
standard wykończenia, osiedle z 2002 roku, 
monitorowane, blisko parku. Cena 430.000 zł, 
e-mail: ewwojtow@wp.pl

Bronowice, QQ Zaułek Krzywdy, 44,75 m2, III 
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, balkon. 
Nowe okna, umeblowane, sprzęt AGD, blok 
ocieplony, domofon. Dogodna lokalizacja. 
Cena 380.000 zł. Tel. 0512-715-740.

Bydgoszcz, QQ Śródmieście, 103 m2, dobra loka-
lizacja. Cena 300.000 zł. Tel. 0506-022-556, 
e-mail: i.kuminska@wp.pl 

os.QQ  Centrum E, 105 m2, dwupoziomowe, 
6-pokojowe. Z widokiem na Łąki Nowohuckie, 
centrum kultury. Dobry dojazd do centrum 
miasta. Możliwość zamiany. Cena 495.000 zł. 
Tel. 0509-542-864 lub 012-389-17-60, e-mail: 
mieszkanie.centrume@gmail.com 

ul.QQ  Chełmońskiego, Krowodrza, 52,50 m2, nowe, 
bardzo jasne, nowocześnie i funkcjonalnie 
urządzone mieszkanie. Miejsce postojowe 
w garażu podziemnym. Zamknięte osiedle. 
Cena 430.000 zł. Tel. 0600-823-182, e-mail: 
lachana@wp.pl 

Czyżyny Nowa HutaQQ , 33 m2, VII/X p., miesz-
kanie wyremontowane w zeszłym roku, 
duży balkon, spółdzielcze-własnościowe. 
Miłe sąsiedztwo, cicha i spokojna okolica. 
Cena 215.000 zł. Tel. 0500-295-271, e-mail:  
maniek.krakow@interia.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

w budynku 3 rodzinnym, ogródek 100 m2,  
wykończone, do zamieszkania,

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11

e-mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Masz dość  
przeglądania gazet i portali  
w poszukiwaniu ofert prywatnych?

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepo-
wtarzalnej architekturze,  

pow. 470 m2 plus  
3 tarasy widokowe  

z bezpośrednim widokiem 
na panoramę Krakowa, 

położony w otoczeniu parku 
krajobrazowego na działce 

1600 m2.
Cena 2.700.000 zł. 

Tel. 0 660 105 522

Więcej na www.dom500.pl
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os.QQ  Dywizjonu 303, garsoniera, 27 m2 + 5 m2 
loggia, VIII piętro, po generalnym remoncie, 
wysoki standard, designerska łazienka, roz-
legła panorama Krakowa. Cena 215.000 zł.  
Tel. 0126-441-086 lub 0784-133-099. 

Katowice QQ Załęże, 45,75 m2, po generalnym 
remoncie, na ostatnim piętrze bez balkonu. 
Dobra lokalizacja. Cena 148.000 zł. Tel. 0607-
232-958, e-mail: arek_s69@tlen.pl 

Konin, QQ 48,70 m2, 3-pokojowe, IV piętro, spół-
dzielcze, nowe okna, zabudowa kuchenna, 
wolne od zaraz. Cena 145.000 zł. Tel. 0668-
215-367, e-mail: przemo.mielcarek@data.pl

ul.QQ  Krzywda, 53,10 m2, 2-pokojowe, II piętro, 
własnościowe, ładnie urządzone, parkiet. Blok 
z 2000 roku, okolice Tandety. Cena 345.000 zł. 
Tel. 0509-055-767

ul.QQ  Kuźnicy Kołłątajowskiej, 54 m2, 
2-pokojowe, łazienka, toaleta, jasna kuchnia, 
własnościowe. Teren prywatny, ogrodzony, 
brama wjazdowa. Mieszkanie przestronne, 
balkon, piwnica. Cena 350.000 zł. Tel. 012-
357-37-35

Łódź QQ Radogoszcz, 74 m2, 4-pokojowe, roz-
kładowe, duża loggia. Cena 310.000 zł. Tel. 
0602-241-300, e-mail: jaro2004@poczta.fm 

Maków Podhalański, QQ 49,00 m2, po kapital-
nym remoncie umeblowane. Cena 185.000 zł. 
Tel. 033-877-39-47, e-mail: dario55@vp.pl

ul. Marchołta QQ Prądnik Czerwony, 57,00 m2, 
I piętro, w okolicach Parku Wodnego, Mul-
tikina (0,5 km), dwa pokoje (21 m2 i 10 m2), 
duża, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, 
loggia. Blok ogrodzony, ogrzewanie gazowe. 
Czynsz ok. 170 zł. Cena 382.000 zł. Tel. 0602-
697-359 (dzwonić w godz. 12–16), e-mail: 
trader25@wp.pl

ul.QQ  Mazowiecka, 90 m2, 3-pokojowe z kuch-
nią, po kapitalnym remoncie, super komfor-
towe, w zadbanej kamienicy. Sprzedam lub 
zamienię na działkę budowlaną lub dom w 
rozliczeniu. Cena 7900 zł/m2. Tel. 0502-155-
716

ul.QQ  Meissnera, 59 m2, 3-pokojowe, wysoki 
standard. Możliwość sprzedaży z wyposa-
żeniem. Sprzedam pilnie – właściciel. Cena 
480.000 zł. Tel. 0507-228-128

os.QQ  Mozart, 30 m2, wykończone w wysokim 
standardzie, bardzo jasne, balkon. Cena 
298.000 zł. Tel. 0508-119-890

osQQ . Na Lotnisku, Nowa Huta, 37 m2, 
2-pokojowe, ślepa kuchnia, do generalnego 
remontu. Cena 185.000 zł. Tel. 0601-927-
180

ul. Nowowiejska, QQ Krowodrza, 38,00 m2, 
V piętro, 2-pokojowe, jasna kuchnia, ła-
zienka, wc, loggia z widokiem na Kopiec 

Najnowsze analizy krakowskiego rynku
nieruchomości tylko w portalu KRN.plwww.krn.pl

Sprzedam nowe domy:
Kraków - Sidzina,  
ul. Petrażyckiego.
Gaj - gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602 755 654

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony 
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,  
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15 

Sprzedam 
działkę inwestycyjną 

o pow. 3 ha, szerokość 142 m, 
długość około 200 m. 

Działka leży przy E4 w miejscowości 
Dębno, wszystkie media na działce.

Cena 80 zł/m2. 

Tel. 0601-267-287

Sprzedam
działkę w okolicach Czorsztyna

pod budowę domu lub pensjonatu
Piękny widok na Tatry, Jezioro Czorsztyńskie i zamek w Niedzicy

3 km od wyciągu narciarskiego w Kluszkowcach
Tel. 0691-029-840 wieczorem
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Kościuszki, piwnica 4,5 m2; jasne, ustawne, 
na podłogach parkiety, okna plastikowe. 
Cena 339.000 zł. Tel. 0691-868-651, e-mail: 
przemekbabik@o2.pl

ul. Pl. Nowy, QQ Kazimierz, 80,00 m2, 3-pokojowe, 
budynek z 2001 roku; parter: salon z umeblo-
wanym aneksem, przedpokój, wc; piętro: 
trzy pokoje, łazienka z szafkami, przedpokój 
z zabudową, antresola, okna na podwórko, 
zieleń. Cena 895.000 zł. Tel.0691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl

Prokocim Nowy QQ 69 m2, 3-pokojowe, V/X p., 
mieszkanie nie wymaga remontu, balkon.

Bardzo dużo zieleni, miłe sąsiedztwo. Bardzo QQ

dobre połączenie komunikacyjne. Czynsz 380 
zł. Cena 370.000 zł. Pilna sprzedaż. Tel. 0601-
061-053, e-mail: afactory@o2.pl

ul.QQ  Radzikowskiego, 36 m2, 2-pokojowe, 
I piętro, nowe, salon z aneksem kuchennym, 
sypialnia, łazienka, hol, duży balkon, winda, 
ładnie wykończone. Idealne jako inwestycja. 
Cena 276.000 zł. Tel. 0501-741-142 

Rzeszów, PobitnoQQ , 86,00 m2, do zamieszka-
nia, komfortowe, całkowicie umeblowane i 
wyposażone w sprzęt AGD, salon z wyjściem 
na kuchnię, trzy pokoje, łazienka, wc, przed-
pokoju z garderobą, duży balkon z widokiem 
na Rzeszów, teren zielony, okna na trzy strony 
świata. Duża piwnica z solidnym regałem 
na całej jednej ścianie. Cena 395.000 zł. 
Tel. 0697-088-820, 0697-088-822., e-mail: 
arti_n@interia.pl

ul. Skarżyńskiego QQ 65,70 m2, 3-pokojowe z 
jasną kuchnią, I p., duży balkon, łazienka + 
osobne wc, parkiety, gładź, wymienione okna, 

zabudowa kuchni. Duża piwnica. Możliwość 
zakupu garażu w bloku. W pobliżu korty teni-
sowe, park AWF. Bardzo dobra komunikacja. 
Blok z 1993 r., budownictwo tradycyjne, pu-
stak-cegła. Cena 425.000 zł. Tel. 0604-933-
015 e-mail: jaroslaw.wasacz@hdi-gerling.pl

Warszawa QQ Bielany / Chomiczówka, 65 m2, 
2-pokojowe, X/XI, budynek z 2000 r., do za-
mieszkania. Mieszkanie słoneczne, rozkłado-
we. Możliwość wynajęcia garażu w parkingu 
podziemnym lub przed budynkiem. Dobra 
komunikacja. Cena 485.000 zł. Tel. 0501-702-
478, e-mail: info@s-sadowski.eu

Warszawa, QQ Mokotów, 50,50 m2, osiedle strze-
żone, salon 22 m2 z umeblowanym i wyposa-
żonym aneksem kuchennym 5,4 m2, sypialnia 
13,9 m2, hall 4,9 m2 z szafą wnękową, łazienka 
4,3 m2, podziemne miejsce postojowe. Bardzo 
dobra lokalizacja. Cena 520.000 zł. Tel. 0606-
706-418, e-mail: zyszkoj@op.pl

Warszawa, QQ Targówek, 41,10 m2, 2-pokojowe, 
z aneksem kuchennym, nowe, wykończone 
mieszkanie, bardzo dobre połączenie komuni-
kacyjne. Cena 330.000 zł. Tel. 0662-349-250, 
e-mail: ah1@poczta.onet.pl

Warszawa QQ Ursynów, 50 m2, 2-pokojowe,  
I/IV p., zadbane, duży balkon, zielona okolica. 
Cena 375.000 zł. Tel. 0728-327-937, e-mail: 
michal_glaszczka@wp.pl

Warszawa, QQ Ursynów, pow. 163,20 m2, balkon 
od strony południowej przestronne, widne. 
Odświeżone w 2005 roku. Pierwszy poziom: 
przedpokój, pokój 5,5 m2, pokój 15 m2, łazien-
ka 6 m2,wc; drugi poziom: kuchnia 10,8 m2, 
spiżarka, salon 30 m (kominek); trzeci poziom: 

e-mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Aktualizacja  
ofert prywatnych  
7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

Bardzo atrakcyjna działka budowlana  
pod inwestycje mieszkaniową o powierzchni 5,6 a.  

Działka w pełni uzbrojona, teren płaski  
o regularnym kształcie. Cicha i spokojna okolica.  

PUM: 630 m2

Tel. 666−830−383

KATOWICE 
– LIGOTA

Obrzeża 
BRYNOWA
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Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy 
kolejno: 

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nieru-
chomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS−ie
Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI
Sprzedaż Domy KRNSPDO
Sprzedaż Działki KRNSPDZ
Sprzedaż Inne KRNSPIN
Kupno Wszystkie KRNKUOG
Zamiana Wszystkie KRNZAOG
Wynajem Mieszkania KRNWYMI
Wynajem Domy KRNWYDO
Wynajem Inne KRNWYIN

2. Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając lo-
kalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłoszenie 
wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wyda-

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z 

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w sie-
dzibie Redakcji. Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym 
regulaminem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl lub zadzwoń:  
012 622 71 26.

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em
Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

pokój 14 m2, pokój 8 m2, łazienka, antresola 6 
m2; czwarty poziom: poddasze użytkowe ok. 
53 m2. Cena 1.000.000 zł. Tel. 022-646-17-12, 
e-mail: alfa.beta@orange.pl

Warszawa, QQ Wilanów, 63,50 m2, 4-pokojowe, 
III/IV piętro, kuchnia otwarta. Mieszkanie z 
widokiem na panoramę Wilanowa. Cena 
395.000 zł. Tel. 0604-298-479, e-mail: 
pcacko@lo50.edu.pl

Warszawa, QQ ul. Wojciechowskiego, 45 
m2, 3-pokojowe, jasna kuchnia, IV piętro. 
Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, do 
wejścia. Cena 355.000 zł. Tel. 0694-271-275, 
e-mail: picasso3000@gazeta.pl

Domy

Biała Podlaska, QQ 100 m2, stan surowy otwarty. 
Cena 120.000 zł. Tel. 0503-187-587, e-mail: 
komilas@wp.pl

ok. Bieżanowskiej, QQ 150,00 m2, działka 4,50 
a, atrakcyjna lokalizacja, z cegły, ocieplony 
i otynkowany, kryty dachówką; przyziemie: 
cztery pomieszczenia gospodarcze, hol, ko-
tłownia, garaż; piętro: trzy pokoje z balkona-
mi, hol, łazienka, jasna kuchnia; poddasze: 
ok. 80 m2 do adaptacji, ogrzewanie gazowe, 
spokojne i ciche miejsce. Cena 555.000 zł 
do negocjacji. Tel.0602-256-001, e-mail: 
agnieszka.krzystek@poczta.fm

Czyżyny, QQ około 160 m2, działka 4,7 a, mały ogród, 
dwa garaże. Dom do niewielkiego remontu, 15 
min tramwajem do dworca. Sprzeda właściciel. 
Cena 520.000 zł. Tel. 0662-028-034.

 QQ Gdańsk Wrzeszcz 305,00 m2, działka: 6,45 
ha, bardzo dobra lokalizacja, ok. 200 m od 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Więcej 
na: www.dom-na-Hubala.pl Cena 2.290.000 
zł. Tel. 0723-303-030, e-mail: lesio56@o2.pl

ok. Korzkiew, QQ Grębynice,14 km od Krakowa, 
140,00 m2, działka: 7,70 ha, enklawa czte-
rech domków, parter: wiatrołap, holl, salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, po-
mieszczenie gospodarcze, garaż, 16-metrowy 
taras z drewna egzotycznego poddasze: trzy 
sypialnie, trzy balkony, garderoba, łazienka, 
holl, sufit z belek stropowych, instalacja alar-
mowa, odgromowa, antenowa, centralny 
odkurzacz; otoczenie lasów, widok na Dolinę 
Korzkiewską. Cena 650.000 zł. Tel. 0509-235-
313, e-mail: mawieczorek@poczta.onet.pl

Libertów, QQ 4,13 km od Rynku Głównego, 1,5 
km od autostrady A4. Pow. 360 m2 + 40 m2 
piwnice, wolnostojący, działka 1,8 ha (w tym 
1,1 ha lasu, sad, staw, 0,4 ha z domem ogro-
dzone siatką i murem). Studnia głębinowa. 
Cena 1.600.000 zł. Tel. 0504-703-370 

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em
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gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,48 a, 10 
km od Krakowa. Dworek, nowy, komfortowy, 
wykończony, kominek, alarm, rolety, kuchnia 
z AGD, działka ogrodzona. Cena 730.000 zł. 
Tel. 0600-913-814

gm. Michałowice, QQ 10 km od Krakowa, pow. 
148 m2, dom typu dworek, nowy, komfortowo 
wykończony, w cenie umeblowana i wypo-
sażona w sprzęt AGD kuchnia oraz łazienka. 
Ceramika, kominek, alarm, rolety. Działka 
6,48 a ogrodzona, zagospodarowana. Cena 
730.000 zł. Tel. 0600-913-814

Mydlniki, QQ 140 m2, działka 18 a, pełne media. 
Cena 900.000 zł. Tel. 0513-008-571

Mydlniki, QQ 140 m2, działka 9 a, pełne media. 
Cena 500.000 zł. Tel. 0515-240-325

Olsza, QQ ul. Ptasia, działka 11 a, drewniany, 
prąd, woda, kanalizacja. Cena 920.000 zł. Tel. 
0507-781-580, 012-425-10-41

ok. Pruszcza GdańskiegoQQ , 110,00 m2, działka 
11,00 a, nowe okna, nowy dach, ogrzewanie 
gazowe, na posesji pomieszczenie gospodar-
cze z garażem o pow. 50 m2. Tel. 0667-615-
938, e-mail: tbblock2@interia.pl

Sieraków, QQ 8 km od Krakowa, 200 m2, działka 
69 a, kryty gontem, komfortowy, oryginalnie 
zaprojektowane wnętrze. Salon z kominkiem, 
3 sypialnie, 2 łazienki, pokój bilardowy, ga-

raż. Działka widokowa, ogrodzona. Cena 
1.990.000 zł. Tel. 0601-201-331

Skawina, QQ 216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, 
dwie łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, garaż jednostanowiskowy. Budy-
nek wykonany w wysokim standardzie z 
najlepszych materiałów. Działka ogrodzona 
z bramą automatyczną. Wyjątkowo ciche 
miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. 
Cena 715.000 zł. Tel. 0515-101-301, e-mail: 
iwana@onet.pl

Trojanowice,QQ  204 m2. Rozkład pomieszczeń. 
Parter: salon, gabinet, łazienka, kuchnia, jadal-
nia, dwa garaże, kotłownia z pralnią. Piętro: 
trzy sypialnie, łazienka i garderoba oraz hol. 
Działka 6,4 a. Solidne materiały. Ciekawa bry-
ła. Możliwość kupna domu na siedzibę firmy. 
Cena 590.000 zł. Tel. 0664-091-281

ul. Tyniecka, QQ 224 m2, działka 10,5 a, nowy, 
częściowo wykończony, ocieplony, instala-
cje: co, gaz, woda, prąd, kanalizacja. Cena 
1.500.000 zł. Tel. 0502-655-729 lub 0502-
052-215.

Węgrzce Wielkie QQ 140 m2, działka 4,5 a, 5 
km od granicy Krakowa; 4-letni,w pełni wy-
kończony; alarm; działka zagospodarowana, 
ogrodzona. Cena 699.000 zł. Tel. 0609- 664-
848

gm. Wielka Wieś, QQ Dębło, działka 9 a, 
4-pokojowe, kuchnia, dwie łazienki, strych 
do adaptacji, piwnica. Cena 550.000 zł. Tel. 
0602-887-633

Wodzisław,QQ  70 m2, pow. całkowita 400 m2, 
dwa pokoje, duża kuchnia, trzeci pokój do 
generalnego remontu. Możliwość rozbudo-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl

gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a  
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej 

do trasy olkuskiej ok. 15 km od Krakowa.  
Prąd na działce, inne media w drodze obok. 

Cena 160 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937

nr licencji  
zawodowej: 

8350
30-105 Kraków, ul. Felicjanek 8, 
www.areal.gratka.pl  
areal@op.pl

Projekty architektoniczne, podziały, adaptacje,  
projekty wnętrz, przygotowanie do WZ  

oraz audyty energetyczne

Tel. 0605-107-956, 0600-078-267, 0604-110-932 

Tel. 012 423 20 44. Zadzwoń, bo warto!

Niepołomice, 44 a, 6 działek, 380 tys. zł
Bętkowice, dom jednorodzinny z zabudowaniami,  
700 tys. zł do negocjacji
Paulińska, 82 m2, 600 tys. do neg.
Rakowicka 70 m2, 350 tys. zł do neg.
Krowodrza, strych, 120 m2, 500 tys. zł
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wy, media, wspólna brama wejściowa. Cena 
140.000. Tel. 0604-461-353, proszę dzwonić 
w godz. 10–22.

Wola Justowska, QQ ul. Wiosenna, 155 m2, dział-
ka 3,50 a, nowy, umeblowany, niezamieszkały 
dom. Jeden z pięciu segmentów – narożny. 
Parter: kuchnia, garderoba, WC, hall; I piętro: 
trzy sypialnie, łazienka (wanna, kabina, WC, 
podwójna umywalka). Technologia tradycyjna. 
Ogródek urządzony. Cena 1.350.000 zł. Tel. 
0512-513-357 e-mail: joanidis@interia.pl

Zelków, QQ 170 m2 z garażem, działka 6,92 a, 
wolnostojący, częściowo wykończony, insta-
lacja: CO, wodno-kanalizacyjna, elektryczna; 
doprowadzony gaz, zrobione wylewki i tynki 
wewnętrzne. W pobliżu Dolina Kluczwody. 
Cena 590.000 zł. Tel. 0519-522-916, e-mail: 
adalbertem@onet.eu

ok. Zielonek, QQ 130 m2 + 23 m2 garaż, działka 
5,8 a. Stan zamknięty z oknami, drzwiami, bra-
mą garażową sterowaną zdalnie. Ocieplony i 
pokryty tynkiem silikonowo-silikatowym. Sta-
rannie dobrany detal na elewacji. Ogrodzenie, 
podjazdy z kostki brukowej, niwelacja ogrodu, 
videodomofon. Bez wykończenia wnętrza. 
Możliwość wykończenia za dodatkową opłatą 
85.000 zł pod klucz z piecem i grzejnikami. 
Rozkład pomieszczeń. Parter: pokój dzienny, 
jadalnia, kuchnia, spiżarnia, łazienka, garaż, 
wiatrołap. Piętro: 3–4 sypialnie. Dwa tarasy. 
Media gaz, prąd, woda, szambo (kanalizacja 
do roku). Dom niezwykle widokowo położony. 
Otulina ojcowskiego Parku Narodowego. Dla 
ludzi ceniących ciszę i spokój. Szlaki piesze, 
rowerowe. W sąsiedztwie zamek w Korzkwi, 
stadnina koni w Korzkwi, Prądnik Korzkiewski 

(dolinka), Ojcowski Park. Cena 525.000 zł. Tel. 
0664-091-281.

Zielonki QQ Marszowiec, 123,66 m2, działka 
0,47 a. Nowy, wykończony, 3-kondygnacyjny, 
środkowy segment szeregówki, taras, balkon. 
Osiedle zamknięte, monitorowane. Spokojna 
okolica, miłe sąsiedztwo, park, przychodnia – 
dogodny dojazd do Krakowa. Miejsce postojo-
we, bez garażu, ogródek. Termin opuszczenia 
do uzgodnienia. Bezpośrednio. Cena 599.000 
zł do niewielkiej negocjacji. Tel. 0606-141-146, 
e-mail: krakowianka78@tlen.pl

Działki

ul. Agatowa BieżanówQQ , 1,13 ha, atrakcyjna 
działka o szerokich możliwościach inwesty-
cyjnych od budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego wraz z usługami (WZ na 5 
budynków czterokondygnacyjnych) pod ko-
mercję (handel, usługi, magazyny itp.) Cena 
2 256.859 zł. Tel. 0664-054-642, e-mail: dzi-
alkaoferta@op.pl

Alwernia QQ 9 a, blisko drogi Kraków – Oświęcim, 
budowlana, widokowa. Media przy działce. 
Cena 69.000 zł. Tel. 012-353-27-69

Balice, QQ 49,00 a, w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska, autostrady A4,wszystkie media, WZ- 
obiekt biurowo magazynowy, oferta ważna do 
31.09.2009. Cena 790 000 zł. Tel. 0603-608-
289, e-mail: dawiec.pawel@wp.pl

Chynów, QQ 1,80 ha, z możliwością podzia-
łu na mniejsze, kształtna, położona przy 
lesie. Media: woda, prąd, gaz i telefon. 
Cena 810.000 zł. Tel. 0506-025-752, e-mail: 
ezzo@poczta.onet.pl

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl

e-mail:pop@krn.pl, tel. 502 771 219

Oferta wyłącznie dla  
pośredników, deweloperów  

i rzeczoznawców majątkowych
Pierwszy miesiąc bezpłatnie

Teraz  
wszystkie ogłoszenia  
prywatne w jednym miejscu!

SPRAWDŹ NA 

WWW.POP.KRN.PL

BRONOWICE MAŁE

Dom piętrowy pow. 135 m2. Dz.  3,3 a. Parter: osobne wejście, 
 2 pokoje, łazienka, wc, możliwość prowadzenia dział. gosp. 

Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Parterowy budynek  
widoczny na lewym zdjęciu wchodzi w skład nieruchomości  

(pow. ok. 60m2 – do remontu).  
Tel. 504 85 23 55 (właściciel)



119

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 14/2009  17.07– 30.07.2009

ok. Dobczyc QQ 62 a, częściowo uzbrojona, 
widokowa, dojazd drogą asfaltową. Cena 
380.000 zł. Tel. 0502-449-712, email: mar-
kopl@interia.eu

ul. Emaus, QQ 20 a, malownicza działka budow-
lana, aktualne WZ na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych po 500 m2. Cena 2 200.000 zł. 
Tel. 012-425-27-40

ok. Gdowa, QQ Fałkowice, 12 a, budowlana, 
kształt prostokąta. Posiada dostęp do drogi 
publicznej. W sąsiedztwie domy mieszkalne 
jednorodzinne. Cena 100.000 zł. Tel. 0605-
736-266, e-mail: tadektadek@wp.pl 

Gdów, QQ 30 a. Cena 70.000 zł. Tel. 0601-602-404

ok. Jeleniej Góry QQ Dziwiszów, 3,57 ha, rolno-
budowlana na terenie Łysej Góry, widok na 
Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i Pogórze 
Kaczawskie, grunt objęty dopłatami, w zimie 
służy jako stok narciarski, parking i miejsce 
pod małą gastronomię. Grunt podzielony 
na trzy działki o pow. 10249 m2, 17173 m2 i 
8318 m2. Cena całości 642.600 zł, pojedyncze 
działki 45 zł/a (budowlane),15 zł/a (rolno-bu-
dowlane). Tel. 0603-954-845, 075-764-93-45, 
e-mail: elamariak1@wp.pl

gm. Jerzmanowice, QQ 48 a, 56 a i 2 a, przy dro-
dze olkuskiej, komercyjne, na dużą reklamę. 
Cena 6000 zł/a i 20.000 zł/a. Tel. 0603-963-
176, 012-357-14-89 wieczorem.

Karwia Jastrzębia QQ Władysławowo, 10 min 
od morza, urokliwy zakątek, okolica domów 
jednorodzinnych. 30 km od Trójmiasta. Miej-
scowość Karwia, 500 m2 w cenie 35.979 
zł oraz Sławoszyno koło Karwii, 500 m2 w 
cenie 22.990 zł. Tel. 0600-543-500, e-mail: 
jablon666@o2.pl

Kotowice QQ 10,66 a, budowlana, o kształcie 
zbliżonym do prostokąta, o wymiarach ok. 28 
x 35 m. Media: prąd, woda. Pod zabudowę 
jednorodzinną. Miejscowość jest bardzo spo-
kojna i piękna. Dobry dojazd do Wrocławia i 
Oławy. Cena 135.000 zł. Tel. 0600-366-448 

ok. Krakowa/Wieliczki, QQ 56,52 a pod budowę 
32 mieszkań (w II etapie dodatkowo 8 miesz-
kań). Prawomocne pozwolenie na budowę. 
Cena 1 500.000 zł. Tel. 0505-053-388

Libertów, QQ 91 a, komercyjno-budowlana, 200 
m od Zakopianki, przy drodze wewnętrznej 
asfaltowej, wszystkie media. Na działce stoi 
dom z 1936 roku oraz rozpoczęta jest budo-
wa. Cena 3.000.000 zł. Tel. 0788-001-986. 
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Maciejowice, QQ 44 a, budowlano-rolna, szero-
kość 30 m, media w granicy, dobry dojazd, 
piękna okolica. Cena 275.000 zł. Tel. 0609- 
664-848

Modlnica QQ 18 a, działka ze starym domem do 
remontu, w pełni uzbrojona. Cena 260.000 zł. 
Tel. 012-644-46-86

Modlnica, QQ atrakcyjne działki budowlane i 
budowlano-rolne, w pełni uzbrojone. Ceny 
od 13.500 zł/a. Tel. 012-644-46-86

gm. Mogilany, GajQQ , atrakcyjna, budowlana, 
uzbrojona. Cena 270.000 zł, do negocjacji. 
Tel. 603 985846

Piekło, Przywidz, QQ 9,00 a, niezabudowana, nie 
ogrodzona, o kształcie prostokąta, częściowo 
uzbrojona, w centrum miejscowości przy 
jeziorze i lesie. Działka dostępna w drodze 
licytacji ustnej przetargu nieograniczonego. 
Cena 65.000 zł. Tel. 0586825069, e-mail:  
informatyk@przywidz.pl

ok. Piotrkowa Trybunalskiego, RokoszyceQQ , 
9 a, budowlana, wymiary 23 x 40 m, przy 
drodze asfaltowej. Media: woda, pozostałe 
w drodze. Cena 54.000 zł. Tel. 0603-370-953, 
e-mail: marta_sztajnert@wp.pl

Rokitnica, QQ 10,00 a, budowlane do zabudo-
wy jednorodzinnej dobra lokalizacja blisko 
Pruszcza Gd. i Gdańska. Cena 120 000 zł. Tel. 
0586-833-993, e-mail: andrzej.st15@wp.pl

Rożnowa,QQ  13,61 a, widokowa, miejscowość 
Rożnowa, w sąsiedztwie nowo wybudowa-
nego domu oraz lasu, blisko Wieliczki, dobra 
komunikacja z Krakowem. Cena 185.000 zł. 
Tel. 0603-766-121, e-mail: asbyrd@interia.pl

ul. Sawiczewskich, QQ Podgórze, Swoszowi-
ce, 12 a, wymiary 25 x 50 m, aktualne WZ 
na dom jednorodzinny. Cena 499.000 zł. Tel. 
072-424-69-38 

Skotniki, QQ 29 a, do przekształcenia, media, stary 
dom. Cena 50.000 zł/ a. Tel. 0601-896-217 

Stare Dębniki, QQ 1138 m2, druga linia zabudo-
wy, kształtna, wszystkie media, WZ w trakcie. 
Tel. 0664-900-492

Szyce, QQ 10,6 a, budowlana, media w granicy, 
kanalizacja, ogrodzona, dojazd drogą asfal-
tową. Tel. 032-643-07-43

Szyce, Wielka Wieś, QQ 2 działki o pow.9 a, pła-
skie, wym.32x28 i 22x41, w pełni uzbrojone w 
2 i 3 linii zabudowy od drogi Olkuskiej. 7 km od 
Makro. Dojazd drogą o szer. 6 m jako współ-
własność. Cena 290.000 zł. Tel. 0503-026-250, 
e-mail: maciejowski7777@amorki.pl

ok. Trzebnicy QQ 42 a, działka budowlana na 
obrzeżu wioski, ok. 5 m od drogi asfaltowej, 
a 3 km od obwodnicy Wrocław-Poznań. WZ 
na zabudowę dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Cena 378.000 zł – do nego-
cjacji. Tel. 071-312-86-42 po godz. 16, e-mail: 
aneczka176@op.pl

Warszawa KonstancinQQ  – Jeziorna, 2,02 ha, 
pod inwestycję - budowę ekskluzywnego 
osiedla lub obiektów użyteczności publicznej 
i usługowej. Grunt objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie 
media. Cena 7 756 800 zł – do negocjacji. Tel. 
0602-334-444, e-mail: j.namyslowski@wp.pl

ok. Wieliczki, QQ 78 a. Piękna działka budowlana, 
nasłoneczniona, południowa; pełne media: 
prąd, woda, gaz, w pobliżu domy jednoro-
dzinne Cena 18.000 zł/a. Tel. 0601-867-455

gm. Wielka Wieś, ModlnicaQQ , działka 10 a 
lub 20 a, cała budowlana. Cena 27.000/a. Tel. 
0600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

woj. Wielkopolskie, Kowanowo, działka 7,04 QQ

a, budowlana, płaska, prostokątna, dostęp 
do drogi publicznej. na nowo powstałym 
osiedlu domków jednorodzinnych. Do 
działki doprowadzona energia elektryczna, 
sieć wodociągowa, kanalizacja, gaz w ulicy. 
Cena 110.000 zł. Tel.0698-687-555, e-mail: 
kowanowo1@wp.pl

Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl

121 m2QQ

Cena 520 000 zł bruttoQQ
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Wola Batorska QQ 50 a, nieregularny kształ, 
media: prąd, woda, gaz na działce. Dojazd 
drogą utwardzoną, gminną. Możliwość 
kupna większego terenu. Działka oznaczona 
symbolem P (pod zabudowę przemysłową). 
Cena 200.000 zł. Tel. 0509-374-663, e-mail: 
tadekb1979@o2.pl

Wola Justowska, QQ ul. Leśna; 9,5 a. Tel. 0507-
781-580, 012-425-10-41

Zdory, QQ Mazury, 83 a, atrakcyjnie położona dział-
ka nad jeziorem Śniardwy. Cena 340.300 zł. Tel. 
0698-249-198, e-mail: mariusz2190@wp.pl

Zielonki WęgrzceQQ , 173 m, działka 3,5 a, 
nowy dom w zabudowie bliźniaczej, wysoki 
standard. Parter: kuchnia z salonem, toaleta, 
garaż, piętro: 4 sypialnie, garderoba, łazien-
ka. Teren osiedla zamknięty i monitorowany. 
Cena 7 400.000 zł. Tel. 0504-068-665, e-mail: 
jonasz73@wp.pl

Inne 

Biurowiec, QQ ul. Bronowicka, 2.300 m2, w ca-
łości wynajęty, możliwość rozbudowy. Tel. 
0664-900-492

Budynki magazynowo-biurowe, QQ Jędrzejów, 
1447,00 m2, blisko centrum, działka 5000 m2 
z budynkiem 1287 m2(pomieszczenia ma-
gazynowe, biuro handlowe, wc), wiata 160 
m2, drogi utwardzone, sieć wodociągowa, 
kanalizacja, sieć elektryczna, telefoniczna oraz 
internet.Za dodatkową opłatą do sprzedania 
są jeszcze samochody ciężarowe, osobowe, 
wózki widłowe. Cena 680.000 zł. Tel. 0604-
085-587, e-mail: bora10@poczta.onet.pl

Działka inwestycyjna QQ ul. Powstańców, Prąd-
nik Czerwony, 15,96 a, pod budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w 
parterze wraz z garażem podziemnym dwu-
poziomowym. Wydana WZ. PUM ok. 1700 
m2. Oczekiwanie na WZ pod budynek biurowy 
z usługami w parterze wraz z garażem pod-
ziemnym dwupoziomowym – 2585 m2 PUM. 
Cena 3.650.000 zł Tel. 0601-440-328

Hotel wraz ze stadniną, QQ ok. Ustronia Mor-
skiego, pow. 5300 m2, działka 7 ha. Hotel o 
pow. 3300 m2 czterogwiazdkowy, użytkowany 
od jesieni 2004 roku, 4-poziomowy, 31 pokoi, 
restauracja na 70 osób z ogrodem letnim, cafe 
bar, pub, basen z dwoma saunami, fitness, 

instytut kosmetyczny, 2 sale konferencyjne. 
Dobra oferta na dom spokojnej starości, klinikę 
lub bazę rehabilitacyjną. Stadnina (2100 m2) 
z 15 pokojami o standardzie turystycznym, 
23 boksy dla koni, kryta ujeżdżalnia 900 m2. 
Na zewnątrz duży parking strzeżony. Teren 
ogrodzony, dojazd drogą asfaltową. Sprzedaż, 
dzierżawa. Możliwość wspólnego prowadzenia 
działalności. Cena 15 500.000 zł. Tel. 0602-331-
488, e-mail: w.strozyna@erania.pl

Lokal, QQ Warszawa, ul. Surowieckiego, 88,30 
m2, lokal narożny w ciągu lokali handlowych 
z trzema dużymi witrynami. Jedno główne 
pomieszczenie do dowolnej aranżacji oraz 
zaplecze socjalne. Lokal wyremontowany. 
Cena 810. 000 zł. Tel. 0508-018-379, e-mail: 
audyt@finrek.pl

Lokal biurowo-handlowy, QQ ul. Przybyszewskie-
go, Krowodrza, 78,50 m2. Cena 895.000 zł. 
Tel.0693-550-905, e-mail: piotrsawicki@
poczta.fm

Pawilon handlowy QQ Chorzów Batory, ul. 
Graniczna 11, 20,00 m2; wyposażenie: umy-
walka, szafa z lustrem, lada sklepowa, półki 
sklepowe, przymierzalnia, krzesła, grzejnik 
elektryczny, podłączony prąd i woda. Cena 
13.999 zł, do negocjacji. Tel. 0880-202-609, 
e-mail: maciej_szmatloch@op.pl

Strych, QQ ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 
m2, strych z prawomocnym pozwoleniem 
na nadbudowę kamienicy. Po wykonaniu 
inwestycji powstanie 5 dwupoziomowych 
apartamentów. Cena 3.650.000 zł. Tel. 0502-
149-635

KUPNO
Dom QQ w Krakowie lub okolicy. Możliwość za-
miany na mieszkanie. Tel. 0662-172-421

MieszkanieQQ , ul. Lea, Kijowska, od 55 m2, nie 
parter. Standard dowolny. Oferty na e-mail: 
mluzar@wp.pl

ZAMIANA
DomQQ , Michałowice, 220 m2 + strych 25 m2, 
nowy, luksusowy. Zamienię na duże mieszka-
nie lub dwa mniejsze. Warunki do uzgodnie-
nia. Tel. 0603-963-176, 012-357-14-89

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy w Polsce
elektroniczny biuletyn rynku nieruchomości. www.krn.pl
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Aktualności prawne – najnowsze zmiany prawa,
czytaj co tydzień w portalu KRN.plwww.krn.pl

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49
tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL

MieszkanieQQ ,  ul .  Mazowiecka  90 m2, 
3-pokojowe z kuchnią, po kapitalnym remon-
cie, super komfortowe, w zadbanej kamienicy. 
Sprzedam lub zamienię na działkę budowlaną 
lub dom w rozliczeniu. Cena 7900 zł za 1 m2. 
Tel. 0502-155-716

WYNAJEM
Gdańsk OsowaQQ , 56,40 m2, 2-pokojowe, I pię-
tro, jasne, przestronne, rozkładowe, balkon. 
Piękna i cicha okolica, bardzo dobra lokaliza-
cja, spokojne sąsiedztwo. Cena 1300 zł. Tel. 
0601-691-893

ul. KluczborskaQQ , Krowodrza, 49  m2, 2-pokojowe, 
II/XI piętro, pokoje umeblowane, kuchnia 
otwarta. Wykończenie według indywidualne-
go projektu. Teren ogrodzony, monitorowany. 
Wolne od lipca. Cena 1700 zł. Tel. 0784-742-
573, e-mail: marcin.kosiorowski@db.com 

ul. KochanowskiegoQQ , 87 m2, wysoki standard, 
strzeżone i monitorowane, miejsce parkingowe 
na dziedzińcu. Cena 4000 zł + 400 zł + prąd + 
gaz. Tel. 017-862-04-37, 0697-730-093

ul. KrowoderskaQQ , Stare Miasto, 37 m2, 
1-pokojowe, parter, mieszkanie z 2005 r., wy-
soki standard, umeblowane i wyposażone. Zie-
lona, bezpieczna okolica. Spokojne sąsiedztwo. 
Cena 1680 zł + media. Tel. 012-634-00-67, 
e-mail: elyko@poczta.fm 

ul. Królowej Jadwigi,QQ  37,00 m2, kawalerka, 
duży pokoju, przedpokoju, łazienka, kuchnia 
z oknem, wyposażone, budynek z 2000 roku 
na ogrodzonym osiedlu, atrakcyjnie położone, 

do rynku ok. 15 minut spacerem. Cena 1300 
zł + ok. 270 zł. Tel. 0501-558-354, e-mail: 
20fox@wp.pl

ul. LubostrońQQ , Podgórze, 70 m2, 4-pokojowe, 
dwie łazienki, dwa miejsca parkingowe. Miesz-
kanie w dobrym stanie. Kuchnia wyposażona. 
Studenci mile widziani. W mieszkaniu może 
mieszkać 5–6 osób. Cena 1800 zł + 540 zł 
media, e-mail: wkosiba@poczta.onet.pl

ul. NefrytowaQQ , Bieżanów, os. Złocień, 
41,00 m2, dwa pokoje, oddzielna kuchnia, 
narożny balkon, komfortowe, w pełni wyposa-
żone; na osiedlu sklepy, przychodnia, poczta, 
fryzjer, przedszkole, place zabaw dla dzieci. 
Cena 1.400 zł. Tel. 0602-490-112, e-mail: 
aldona.godula@zamkor.pl,.

ul. Pl. Na GroblachQQ , Śródmieście,39,00 m2, 
2-pokojowe z kuchnią, umeblowane dla 2–3 
osób. Czas najmu minimum 1 rok. Kaucja 
3000 zł. Cena: 1500 zł + media. Tel. 0512-
174-066, e-mail: california1954@tlen.pl

SosnowiecQQ , Centrum, 44 m2, wysoki stan-
dard. Wolne od połowy lipca. Cena 1400 zł. 
Tel. 0502-54-92-97, e-mail: judyta.mogila@
interia.pl 

TychyQQ , 65,00 m2, wysoki standard, całkowi-
cie umeblowany i wyposażony apartament. 
Kuchnia otwarta na salon. Budynek z 2006 r. 
Miejsce parkingowe. Cena 3000 zł + media. 
Tel. 032-780-34-88 lub 0519-498-162, e-mail: 
edyta1815@vp.pl 

WarszawaQQ , Centrum, 47 m2, 3-pokojowe. 
Cena 2200 zł. Tel. 0504-009-102Warszawa, 
Mokotów, 55,00 m2, mieszkanie w aparta-
mentowcu, bardzo dobry standard. Możli-
wość umeblowania. Monitoring, portiernia. 
Cena 2600 zł. Tel. 0501-711-522, e-mail: 
rsandomirska@wp.pl

WarszawaQQ , Białołęka, 40 m2, 2-pokojowe 
z aneksem kuchennym, nowe, częściowo 
umeblowane, kuchnia wyposażona. Miejsce 
parkingowe. Mieszkanie idealne dla pracującej 
pary. Cena 1450 zł. Tel. 0602-132-712, e-mail: 
karol29@poczta.onet.pl

WarszawaQQ , Wola, 20 m2, wysoki standard, 
pełne, nowe wyposażenie. Idealne dla osoby/
osób pracujących w centrum. Cena 1600 zł. 
Tel. 0508-117-392, e-mail: kinga.mis@wp.pl
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Do wynajęcia powierzchnie magazynowe  
i chłodnicze w Krakowie przy ulicy Nowohuckiej.

Pomieszczenia o powierzchni ok. 300 m2 i wysokości 6m, 
wiaty magazynowe, atrakcyjny teren o powierzchni 1 hektara 

bezpośrednio przyległy do ul. Nowohuckiej. 
Bardzo dobry dojazd do magazynów z każdej części Krakowa.

Teren ogrodzony i strzeżony. Magazyny posiadają rampę 
samochodową i miejsca parkingowe.

Posiadamy również podobne pomieszczenia w Częstochowie, 
Dąbrowie Górniczej, Dębicy i Zarszynie k. Sanoka.

Kontakt telefoniczny:
698 548 320, 668 070 781

lub e-mail : blaszczyk.renata@eskaholding.pl

WrocławQQ , Książe Wielkie, 40,00 m2, II pię-
tro, od zaraz; ładne, nowe, dwu pokojowe 
z umeblowanym i wyposażonym aneksem 
i balkonem, naziemne miejsce parkingowe. 
Wskazane osoby bez zwierząt. Cena 1400 zł 
lub 1600 zł (w zależności od umeblowania) 
+ opłaty (czynsz 230 zł + prąd). Kaucja 1500 
zł. Tel. 0787-883-310, e-mail: wa-da@o2.pl, 
agatahy@o2.pl 

ul. Zaczarowane KołoQQ , Bronowice, 37 m2, czę-
ściowo umeblowane, kilkuletnie budownic-
two, bardzo dobry dojazd do centrum, zielona 
okolica. Preferowani najemcy pracownicy firm. 
Wolne od lipca. Cena 1400 zł. Tel. 0508-012-
021 (od godz. 17 do 20), e-mail: krzysztof.
baranski@vp.pl

INNE

Hala handlowaQQ , Kraków, centrum, 480 m2, 
parter, 2 witryny, 2 bramy, duży parking. Wy-
łączność. Cena 50 zł/ m2. Tel 0509-715-821

Hala magazynowaQQ , pomieszczenia biurowe, 
Ożarów Mazowiecki - okolice Piotrkówek 
Mały, 991,00 m2, działka: 1,00 ha. Hala ma-
gazynowa 756 m2; biura 235,8 m2. Polisa 
wynajmującego na wartość 2 000 000 zł, 
nieograniczone możliwości adaptacji i prze-
znaczenia. Cena 6 500 euro bez opłat (do 
uzgodnienia). Tel. 022-758-88-27, e-mail: 
biuro@amargo.pl

Kompleks biurowyQQ , Chorzów Centrum, pow.: 
120,00 m2, Silesia Office Center, zespół 4 bu-
dynków biurowo-komercyjnych, szereg zabu-
dowań magazynowych. Powierzchnia biurowa 

dostępna w kompleksie: od 27 m2 do 5000 m2. 
Bardzo wysoki standard. Czynsz najmu 35,00 
zł/m2 + media w biurach. Więcej informacji na 
www.silesiaofficecenter.pl Tel. 032-743-91-00, 
e-mail: office@silesiaofficecenter.pl

LokalQQ , Warszawa Żoliborz, 81,00 m2,na 
parterze segmentu zewnętrznego, pokoje: 
20,7 m2;21,9m2, 17,6 m2, 9,9 m2, przedpokój, ła-
zienka. Okna i drzwi antywłamaniowe, niezależ-
ny system alarmowy, dostęp do sieci Aster. Cena 
4.800 zł (do negocjacji) + prąd, telefon i alarm. 
Tel. 022-833-82-59, e-mail: zenszal@wp.pl

LokalQQ , Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, parter, 
wejście z ulicy, witryna. Lokal nowy, łazienka, 
Internet. Cena 1500 zł + media + kaucja. Tel. 
0516-253-778

LokalQQ , Warszawa Żoliborz, 81 m2, parter, pow. 
pokoi 20, 21, 17 oraz 9 m2. Niezależny system 
alarmowy. Cena 4800 zł. Tel. 022-833-82-59, 
e-mail: zenszal@wp.pl

Lokal, QQ ok. Chrzanowa, 94 m2, działka 10 a, lokal 
na parterze przeznaczony pod działalność, pię-
tro na mieszkania, dwa garaże po 24 m2 z moż-
liwością przebudowy pod działalność, miejsce 
parkingowe na ponad 10 aut. Wysoki standard 
pomieszczeń. Ścisłe centrum miasta, sklepy, 
banki, markety. Cena do ustalenia. Tel. 0512-
100-712, e-mail: szkolenia.ces@gmail.com 
Lokal biurowy, Warszawa Mokotów lub Ursy-
nów, od 100,00 m2 do 150,00 m2. Oferty: Fun-
dacja, Rybałtów 14 m. 3, 02-886 Warszawa,. 
Tel 022-648-84-04, e-mail: akurk@wp.pl

Lokal biurowy, QQ Gdynia centrum, 100 m2, 4 lo-
kale biurowe w apartamentowcu Sea Towers. 
Biura wykończone w najwyższym standardzie, 
klimatyzowane. Każde pomieszczenie posiada 
przeszkloną ścianę z bezpośrednim widokiem 
na Zatokę Gdańską. Biurowiec posiada ochro-
nę, miejsca parkingowe przed budynkiem. 
Wolne od 15 września. Tel. 0601-322-224, 
e-mail: iza@vetro-shipping.pl

Lokal biurowy, QQ ul. Kalwaryjska, Podgórze, 
39 m2, ekskluzywny lokal biurowy o wysokim 
standardzie wykończenia. Klimatyzacja, alarm. 
Cena 2300 zł + czynsz + media. Tel. 0791-
250-585, e-mail: apartkrakow@onet.eu
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Lokal biurowy, QQ ul. Rakowicka, Śródmieście, 60 
m2, po gen. remoncie w 2004 roku. Świetna 
lokalizacja. Wolny od lipca. Cena 3050 zł. Tel. 
0503-036-738, e-mail: wojtektr@onet.pl

Lokal handlowo – usługowy, QQ ul. Szwai, Ru-
czaj, 53 m2, lokal pod handel, usługi, biuro, 
gabinet, nowe budownictwo w ciągu handlo-
wym. Wolne od lipca. Cena 3500 zł + VAT + 
media. Tel. 0604-220-686, e-mail: almet.tl@
vp.pl

Lokal usługowo-handlowy, QQ Pabianice Bu-
gaj, 70,00 m2, wysoki standard, min.: dwie 

toalety, pomieszczenie socjalne z aneksem 
kuchennym, instalacje komputerowe, alarm, 
klimatyzacja. system alarmowy + kamery. 
Duże okna wystawowe i drzwi wejściowe, 
szkło antywłamaniowe, parking na ulicy przed 
lokalem. Cena 1800 zł. Tel. 0609-220-990, 
e-mail: a.wasiak@poczta.onet.pl

Lokale biurowo-usługoweQQ , Kraków, okolica 
skrzyżowania ul Karmelickiej z Alejami. Dwa 
osobne lokale z możliwością połączenia w 
jeden; położone na parterze, każdy ma 30 
m2, 2 pokoje, łazienkę + poczekalnia. Cena 
1500 zł + media. Tel. 0695-343-337
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Pearl Hunters - Executive Search
Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników 
z rynku pracy na terenie Polski jak i rynków wschodnich.

Mamy doświadczenie w poszukiwaniach na stanowiska wyższego i średniego szczebla w branżach:
 FMCG
 IT
 usług finansowych
 motoryzacji
 nieruchomości, firm budowlanych i konstrukcyjnych
 hoteli i turystyki

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

Razem z nami pozyskasz kadrę zarządzającą oraz najlepszych specjalistów działów: sprzedaży i mar-
ketingu, trade – marketingu, HR’u, finansów, IT, zakupów oraz administracji.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

Adres do korespondencji: ul. Sulejkowska 29A/1; 04-157 Warszawa

tel.: +48 (22) 398 16 22, fax: +48 (22) 398 15 53, e-mail info@pearl-hunters.pl

Echa światowego kryzysu eko-
nomicznego są odczuwalne w Pol-
skich firmach już od ponad pół 
roku. Zmiana warunków na rynku 
powoduje, że wymagania stawiane 
najwyższej kadrze zarządzającej 
wzrastają. Od menedżerów oczeku-
je się z jednej strony drastycznego 
ograniczenia wydatków, a z drugiej 
utrzymania sprzedaży na poziomie 
zapewniającym przedsiębiorstwu 
płynność finansową.

Aby sprostać tym oczekiwaniom, 
zarządzający muszą posiadać zarów-
no umiejętności analityczne, jak i roz-
winięte kompetencje interpersonalne. 
Sami menedżerowie podkreślają, że 
w trudnych czasach główne narzędzia 
lidera to motywowanie i coaching. 
Dużą rolę odgrywa także komuni-
kacja. Pracownicy powinni dobrze 
orientować się w sytuacji firmy oraz 

rozumieć decyzje podejmowane przez 
przełożonych.

Gdy sytuacja na rynku staje się 
szczególnie trudna i pogarszają się 
nastroje pracowników, „miękkie” 
narzędzia zarządzania mogą nie wy-
starczyć. W takich sytuacjach najbar-
dziej efektywni są liderzy zadaniowi. 
Koncentrują się oni raczej na wyniku 
pracy niż dobrych relacjach w zespo-
le. Lubią samodzielnie podejmować 
decyzje i brać za nie całkowitą odpo-
wiedzialność. Najlepsi menedżero-
wie potrafią jednak dostosować styl 
zarządzania do sytuacji, włączając 
pracowników w procesy decyzyjne w 
czasach prosperity oraz wprowadza-
jąc „rządy silnej ręki”, gdy warunki 
rynkowe stają się trudniejsze.

Mimo wzrostu bezrobocia, pozyska-
nie kadry zarządzającej o najwyższych 
kompetencjach nie należy obecnie do 

łatwych zadań. Wielu menedżerów 
obawia się gwałtownych zmian w 
życiu zawodowym i czeka na stabili-
zację rynku pracy. Aby wzmocnić ka-
drę zarządzającą w firmie, warto więc 
skorzystać z pomocy profesjonalnej 
firmy doradczej. Konsultanci executi-
ve search są bowiem w stanie dotrzeć 
i namówić do rozmów o zmianie pracy 
najlepszych kandydatów obecnych na 
polskim rynku.

Jakie wymagania stawiane są klu-
czowym menedżerom w obliczu spo-
wolnienia gospodarczego? Kto będzie 
w stanie przeprowadzić firmę przez 
czas rynkowych zawirowań? W jaki 
sposób przyciągnąć do firmy najlep-
szych menedżerów? Odpowiedzi na 
te pytania znajdą Państwo w artykule 
Menedżer na „trudne” czasy.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Kryzys – czas dla najlepszych
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Gdybyśmy postawili to pytanie tak „wyklucza-
jąco”, to niestety nie dałoby się na nie odpowiedzieć 
w sposób pełny. Właściwym byłoby zatem zasta-
nowienie się, na jakie korzyści może liczyć zama-
wiający usługi rekrutacyjne klient oraz jakie są do-
stępne dla kandydata. Oddzielić należy tu, bowiem 
kwestie formalnego reprezentowania od faktycznie 
podejmowanych działań na rzecz obu stron.

W dalszej części niniejszego artykułu postaram 
się pokazać dualizm działań agencji, która podno-
si starania połączenia oczekiwań i możliwości obu 
wskazanych wyżej stron. Prawda, jak zwykle bo-
wiem jest gdzieś po środku.

Co dla klienta?
Agencja doradztwa personalnego, zgodnie z 

jedną z definicji, to podmiot gospodarczy świadczą-
cy odpłatne usługi na rzecz klienta. W dość oczywi-
sty sposób wskazuje to na budowanie i bazowanie 
na relacjach strony zamawiającej i usługodawczej. 
Prościej rzecz ujmując, agencja poszukuje kandy-
datów dla danego klienta, a nie pracy dla danej oso-
by zainteresowanej nowym zatrudnieniem, co nie 
zawsze jest dobrze rozumiane, nawet przez strony 
najbardziej zainteresowane.

Ilekroć pada pytanie o zasadność korzystania z 
agencji, klientowi rekomendowane jest wykonanie 
prostego ćwiczenia, polegającego na stworzeniu 
listy działań, jakie należałoby podjąć przy samo-
dzielnych poszukiwaniach pracowników. Wtedy 
to, przy dużym ich zaskoczeniu, okazuje się, że 
rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana od 
pierwotnych założeń, a kolejne wskazania na takiej 
liście mnożą się bardzo szybko. Nic więc dziwnego, 
że tego typu konstatacja jest punktem wyjścia dla 
działania firm, świadczących usługi w obszarze pro-
fesjonalnej rekrutacji pracowników. Zainteresowa-
nie tego typu serwisem zwiększa się z roku na rok, a 
potęgowane jest to dodatkowo zmieniającą się sytu-
acją makro-ekonomiczną. Włączenie zewnętrznych 
poszukiwań pracowników w podstawowy zestaw 
działań zarządczych nowoczesnych organizacji jest 
dowodem na dojrzewanie rynku tego typu usług i 
jak przewiduje wielu analityków, należy spodzie-
wać się kolejnych, coraz większych poziomów 
wzrostów. W tym miejscu warto przypatrzeć się 
„udogodnieniom”, na jakie najczęściej wskazują 
sami klienci agencji doradztwa personalnego, a któ-
re wynikają z podjęcia zeń współpracy:
• Skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji;
•  Obiektywizacja i optymalizacja poszukiwań 

pracowników;
•  „Gwarancja”, jaka dawana jest na początkowe 

działania nowo zatrudnionej osoby;
•  Racjonalizacja poniesionych kosztów;
•  Profesjonalizacja systemu i procesu zatrudnie-

nia w organizacji klienta.

Wszystkie te elementy tworzą jeden spójny 
system, który poprowadzony przez doświadczone-
go konsultanta rekrutacji stanowi wartość dodaną 
dla przedsiębiorstwa. Innym elementem, który przy 
tak konkurencyjnym rynku pracy staje się być może 
jeszcze istotniejszym jest rola doradcza, jaką przyj-
mują agencje rekrutacji. Bycie profesjonalnym w 
tym biznesie to przede wszystkim możliwość wska-
zania klientowi właściwego podejścia do procesu 

poszukiwań i selekcji w konkretnym momencie 
przy określonej sytuacji zewnętrznej.

Doradca, czyli kto?
W moim przekonaniu, to przede wszystkim 

partner w relacji. Nie ma bowiem nic mniej wła-
ściwego, niż agencja, która stara się bardziej, niż 
oczekuje tego klient. Chodzi tu w pierwszym kro-
ku o bardzo dobre zdiagnozowanie jego potrzeb. 
Kogo będziemy szukać, w jakim czasie, jak trudno 
dostępna jest poszukiwana osoba? Wielość tych py-
tań wskazuje na dość istotny fakt, a mianowicie, że 
mamy do czynienia z procesem, a nie jednorazowym 
działaniem. Dobre przygotowanie fazy wstępnej, to 
sukces w każdym kolejnym etapie. Wielu klien-
tów przejawia, typowy dla Europejczyków, pęd do 
konkretnych działań. Dobra reprezentacja jego in-
teresów przez agencję rekrutacyjną będzie polegała 
jednak na odwróceniu tych proporcji. Zasadnym 
staje się przyjęcie bardziej azjatyckiego stylu dzia-
łania. Stawia się w 80% na przygotowanie, a w 20% 
na samo działanie. Daje to duże szybsze i bardziej 
zadawalające efekty, a ponad wszystko pozwala na 
monitorowanie i ewentualną modyfikację wcześniej 
przyjętych założeń.

Agencja, jako reprezentant klienta to oprócz 
siły konsultingowej, także jeden z elementów „em-
ployer brandingu”1. Pomagając definiować klien-
towi jego mocne strony i punkty przewagi rynko-
wej kreuje się jego wizerunek, jako organizacji, w 
jakiej chciałoby się pracować. W procesie selekcji 
prezentowany jest poszczególnym kandydatom 
zestaw informacji o potencjalnym pracodawcy, 
którego się reprezentuje. Ma to na celu, nie tylko 
jego „zereklamowanie”, ale przede wszystkim prze-
konanie się, czy będzie to właściwe miejsce pracy 
dla danej jednostki. Unika się w ten sposób błędów 
oceny i efektu zbyt optymistycznej wizji własnych 
możliwości, prezentowanej przez poszczególnych 
kandydatów. Dla klienta to pewność, że jeśli ktoś 
przejdzie przez rekrutacyjne sito, to nie tylko będzie 
specjalistą wysokiej klasy, ale przede wszystkim, 
dobrze zmotywowanym pracownikiem, który wie 
dużo o organizacji, do której dołącza i którą ocenia, 
jako atrakcyjną do pracy.

Co dla kandydata?
Jak wspominałam, agencja nie występuje for-

malnie, jako odbiorca zamówień i reprezentant kan-
dydata. Oznacza to, że osoby zabiegające o kontakt 
z agencją lub będące zapraszane do współpracy 
nie ponoszą żadnych obciążeń finansowych na jej 
rzecz. Są oczywiście inne koszty, o jakich nie nale-
ży tu zapominać, a które są udziałem poszukujących 
pracy. Są to nakłady czasu, energii, zaangażowania. 
Nie różnią się one jednak od tych, które występują 
w przypadku samodzielnych działań i nie da się ich 
uniknąć.

Podobnie, jak w przypadku klienta, agencja sta-
ra się w relacji z kandydatem stać się jego doradcą. 
Pomimo dużej sprawności, z jaką porusza się po 
rynku pracy większość poszukujących zatrudnienia, 
dobra rada konsultanta jest niekiedy niezbędna. Roz-
poczyna się od samego pomysłu, co dany kandydat 
chciałby robić. Wiele osób, nawet tych z dłuższym 
doświadczeniem ma problemy z rozpoznaniem 
swoich preferencji zawodowych i ze stworzeniem 

swojego profilu kompetencyjnego. Rola rekrutera 
na tym etapie polega więc na omówieniu oczekiwań 
takiej osoby i następnie na skonfrontowaniu ich z jej 
możliwościami. Identyfikuje się zatem mocne i sła-
be strony, kluczowe kompetencje, ale również braki 
i obszary do rozwoju.

Kolejną kwestię stanowią dokumenty aplika-
cyjne przygotowywane przez kandydata. Doświad-
czony konsultant, reprezentujący profesjonalną 
agencję będzie w stanie udzielić kilku wskazówek, 
jak najlepiej wyeksponować ważne informacje 
w tego typu dokumentach. Pomimo, iż nie istnie-
je coś takiego jak „idealne CV”, to zdecydowanie 
możliwym jest jego lepsze przygotowanie, co w 
przypadku tego typu współpracy jest opcją zupełnie 
bezpłatną dla kandydata. Może on również liczyć 
na uwagi dotyczące prowadzenia rozmowy kwali-
fikacyjnej, elementów autoprezentacji, savoir-vivre 
biznesowego. Taka dawka wskazań i informacji 
pozwala mu również pewniej poruszać się w me-
andrach rekrutacji niezależnie, czy prowadzona jest 
ona przez agencję, czy samodzielnie przez klienta.

Rzeczą ostatnią, o jakiej chciałabym wspo-
mnieć jest świadomość wymagań i szans, jakie 
wykreowane są dla kandydata przez konkretną po-
szukującą pracowników firmę. Kiedy proces prowa-
dzony jest przez agencję, każda aplikująca osoba, 
która przejdzie etap selekcji uzyskuje pełny zestaw 
informacji o danym kliencie. O tym, jak cennym 
zasobem jest w dzisiejszym świecie informacja, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. W tym lepszej 
sytuacji znajduje się zatem kandydat. Dla przecięt-
nego, niezaangażowanego gracza na rynku, dana 
organizacja może prezentować się dość jednowy-
miarowo. Posiada on bowiem dostęp jedynie do 
oficjalnych danych, prezentowanych często przez 
samą firmę. Rozmowa z agencją, reprezentującą 
tego klienta, rzuca jednak dużo szersze światło na 
pole jego funkcjonowanie. Możliwym jest poznanie 
dokładnego profilu działania, planów rozwojowych, 
struktury organizacyjnej i zadań na konkretnym sta-
nowisku, o jakie się ubiega. Dobrze przygotowany 
do rozmowy kandydat, to lepszy kandydat. A dobra 
agencja to taka, która go to przeprowadzi przez tę 
drogę.

Czy zawsze agencja?
Próbując powrócić do początkowo postawione-

go pytania, należy uznać, iż agencje rekrutacyjne to 
w niektórych wypadkach bardzo dobre rozwiązanie 
dla obu reprezentowanych stron. Nie zawsze i nie 
przy każdej okazji, ale ich praca z pewnością przy-
czynia się do ustabilizowania i profesjonalizowania 
rynku pracy. To z kolei powinno zbliżać nas do stan-
dardów europejskich oraz otworzyć nowe drogi do 
swobodnego i dwukierunkowego przepływu najlep-
szych ludzi z branży. 

Efekty powinno być widać już niedługo.

AUTOR: Paula Stojanow, Business Manager, 
HAYS Poland

Źródło: MANAGER & woman & man, 01.02.2009

Kogo reprezentuje agencja doradztwa personalnego  
– kandydata czy klienta?

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Employer_branding, Minchington (2005), defines employer branding as  “the image of the organization as a ‘great place to work’ in the minds of current 
employees and key stakeholders in the external market (active and passive candidates, clients, customers and other key stakeholders)”
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Współczesne organizacje są zmuszone 
do coraz bardziej świadomego zarządza-
nia posiadanymi zasobami. Niewątpliwie 
jednym z najważniejszych zasobów są 
ludzie, którzy w dobie gospodarki opar-
tej na wiedzy nie stanowią już tylko siły 
roboczej, ale nośnik umiejętności kluczo-
wych do wypracowania przewagi konku-
rencyjnej.

Koncepcja zarządzania talentami od kil-
ku lat jest obecna na polskim rynku i wzbu-
dza coraz większe zainteresowanie spe-
cjalistów ds. personalnych. Niewiele firm 
decyduje się jednak zainwestować środki 
w wyłonienie i rozwój najbardziej utalento-
wanych pracowników. Wyzwaniem jest nie 
tylko stworzenie systemu wspomagającego 
rozwój talentów, ale sprawne zarządzanie 
systemem, zaangażowanie w jego reali-
zację kadry menedżerskiej spoza działów 
HR oraz przestrzeganie jego założeń w co-
dziennej pracy.

Zarządzanie talentami jest de facto 
powiązane ze wszystkimi procesami per-
sonalnymi w organizacji. Firmy, które de-
cydują się na jego wdrożenie, wydają się 
być świadome, jakie możliwości daje im 
zdiagnozowanie posiadanego potencjału 
ludzkiego. Wskazują na to cele wprowa-
dzania programów zarządzania talentami 
w przedsiębiorstwach. W polskich firmach 
główną przyczyną jest zapobieganie rotacji, 
co prawdopodobnie stanowi skutek dykta-
tu pracownika, który ukształtował się na 

Inżynier potrzebny od zaraz
Ostatni dzwonek dla świeżo upieczo-

nych maturzystów na składanie papierów 
na wymarzone kierunki. Przy planowaniu 
kariery warto zastanowić się nad kierunka-
mi inżynierskimi. Szczególnie budownictwo 
daje w dobie kryzysu duże perspektywy za-
trudnienia.

O studentów kierunków inżynieryjnych 
biją się największe firmy. W branży budow-
lanej ciągle łatwo znaleźć pracę. - Wiąże się 
to z rozbieżnościami między Polską, a pozo-
stałymi państwami Unii Europejskiej, np. w 
infrastrukturze komunikacyjnej. Wszyscy mó-
wią dziś o magicznej dacie 2012, kiedy mają 
być oddane do użytku drogi, stadiony czy ho-
tele - mówi Monika Wiśniewska - Pietruszka, 
kierownik ds. personalnych firmy Budimex-
Dromex S.A.

Jednak nawet po zrealizowaniu tych in-
westycji w Polsce ciągle będzie jeszcze wiele 
do zrobienia. Potrzebujemy wielu lat, żeby 
dogonić państwa Starej Unii, dlatego też stu-

denci budownictwa mogą być jednymi ze spo-
kojniejszych, jeśli chodzi o perspektywy za-
trudnienia. Potwierdza to ostatni raport GUS, 
który wskazuje na budownictwo jako branżę, 
w której mimo panującego kryzysu cały czas 
rośnie zatrudnienie. Inżynierów konstrukcji 
budowlanych, dróg i mostów czy obiektów 
ekologicznych (np. oczyszczalnie ścieków) 
na polskim rynku brakować będzie jeszcze 
długo.

Inwestować w młodych
Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest 

inwestowanie w młodych specjalistów. Dla 
studentów od 3 roku studiów wzwyż Budimex 
prowadzi programy praktyk letnich, z których 
co roku korzysta około 120-130 studentów z 
całego kraju - mówi Monika Wiśniewska-
Pietruszka. Najlepsi studenci ostatniego roku 
studiów mogą też liczyć na ufundowane przez 
Budimex stypendia naukowe, a po obronieniu 
dyplomu mają możliwość podjęcia pracy w 
firmie.

Zarządzanie talentami
polskim rynku pracy w latach 2006-2008. 
Strata pracownika, w którego już zainwe-
stowano znaczne środki, jest tym bardziej 
kosztowna, im trudniej znaleźć jego następ-
cę. Inne często wskazywane cele wdrażania 
programów to: planowanie sukcesji, wyła-
nianie talentów, rozwój liderów, rekrutacja 
pracowników.

Do niedawna wydawała się domino-
wać koncepcja elitarności talentu i tylko 
w nielicznych firmach szansę na udział w 
programach mieli wszyscy zatrudnieni. W 
większości rezerwowano je dla przedstawi-
cieli kadry menedżerskiej. Nadal popularne 
podejście elitarne zdaje się stopniowo ustę-
pować opinii, że za talent uznaje się wszyst-
kich pracowników, którzy odznaczają się 
wysokim poziomem kluczowych dla orga-
nizacji kompetencji oraz potrafią znacząco 
przyczynić się do jej rozwoju.

Jak dużo firm angażuje się w rozwój 
utalentowanych pracowników? Jaka jest ich 
filozofia i strategia? Kto uczestniczy w pro-
gramach rozwoju talentów? Na jakie pro-
blemy i trudności napotykają firmy, które 
zdecydowały się na zarządzanie talentami? 
Jak wygląda zarządzanie talentami w firmie 
Hewlett-Packard? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Zarządzanie ta-
lentami – strategia, programy, trudności”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Na trudności  
– praca zespołowa

W styczniu 2009 roku Institute 
for Corporate Productivity przebadał 
przedsiębiorstwa, które oczekiwały 
wzrostu wydajności pracy w przecią-
gu najbliższych sześciu miesięcy. Po-
nad jedna trzecia z nich (35%) wiązała 
swoje oczekiwania z lepszą współpracą 
między członkami zespołów. 

W opinii menedżerów potencjał 
tkwiący w zespołach ma wypełnić lukę 
powstałą po likwidacji etatów i utra-
cie kompetencji. Praca zespołowa jest 
dobrym rozwiązaniem na wiele pro-
blemów, z którymi w czasie kryzysu 
mogą borykać się firmy. Pierwszy z 
nich to ograniczone zasoby kadrowe. 
Rozdział zadań wykonywanych przez 
osoby odchodzące z zespołu pomiędzy 
tych pracowników, którzy w nim zosta-
ją, umożliwia terminową realizację bie-
żących obowiązków. Dobry zespół jest 
ponadto remedium na mniejsze wydat-
ki na innowacje. Zamiast nowych tech-
nologii, oprogramowania czy wypo-
sażenia, źródłem innowacji mogą stać 
się udoskonalenia proponowane przez 
zespoły. Praca w grupie może także 
przeciwdziałać spadającej motywacji i 
efektywności pracy. Umożliwia równo-
ważenie wahań w poziomie wydajności 
indywidualnych pracowników.

Koncepcję pracy zespołowej można 
uznać za zalążek silnie rozwijającego 
się nurtu wysoko efektywnych syste-
mów pracy (HPWS – High Performance 
Work Systems). Idea HPWS sprowadza 
się do specyficznej kombinacji praktyk 
zarządzania zasobami ludzkimi, sposo-
bu organizacji pracy oraz zaangażowa-
nia pracowników w życie i działalność 
firmy. Koncentracja na włączeniu i/lub 
współuczestnictwie pracowników w 
procesach decyzyjnych ma zapewnić 
ponadprzeciętną efektywność w wyko-
nywaniu obowiązków.

Dlaczego praca zespołowa cieszy 
się coraz większym uznaniem praco-
dawców? W czym tkwią przyczyny 
wysokiej wydajności pracy w zespole? 
Jak stworzyć wydajny zespół i jakie 
narzędzia HR mogą zbliżyć organiza-
cję do modelu HPWS? Odpowiedzi na 
te pytania znajdą Państwo w artykule 
„Wydajność pracy zespołowej”.

Źródło: www.rynekpracy.pl



129

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 14/2009  17.07– 30.07.2009 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 50;  
40–121 Katowice
T: +48 32 603 7480
F: +48 32 603 7490
E: katowice@hays.pl

HAYS Poland Sp. z o.o.
ul. Lublańska 38;  
31–476 Kraków
T: +48 12 290 44 60
F: +48 12 290 44 61
E: cracow@hays.pl

Naszym Klientem jest firma należąca do międzynarodowej grupy 
będącej światowym liderem w dziedzinie usług oferowanych dla gos-
podarki wodno-ściekowej. W związku z dalszym rozwojem firmy oraz 
realizacją największych projektów z obszaru ochrony środowiska, 
poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Kierownik Projektu  
(nr ref. KXS/23957)
Zakres obowiązków:
• Zarządzanie realizacją projektu powierzonego przez Kierown-

ictwo, zgodnie z zaplanowanym budżetem, harmonogramem  
oraz obowiązującymi przepisami;

•  Kontrola realizacji planu, procedur i rutynowych działań wykony-
wanych przez członków zespołu oraz podwykonawców

•  Odpowiedzialność za aspekty formalne projektu: dokumentowanie 
i raportowanie postępu realizacji projektu, wyników finansowo – 
rzeczowych, opracowywanie protokołów;

•  Stworzenie zespołu projektowego, podział zadań, kontrola  
pracy zespołu;

•  Planowanie, kontrolowanie i nadzór nad realizacja projektu  
w zakresie projektowania, zakupów, dostaw i montażu;

•  Odpowiedzialność za cash-flow i wynik finansowy kontraktu;
•  Utrzymywanie kontaktów z Zamawiającym i jego konsultantami.

Wymagania:
•  Wykształcenie wyższe techniczne;
•  Doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi  

w budownictwie przemysłowym;
•  Znajomość przepisów i procedur związanych z procesem inwesty-

cyjnym i pracami budowlanymi, znajomość prawa budowlanego, 
procedur FIDIC;

•  Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne jak również interper-
sonalne;

•  Dobra znajomość języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje:
Możliwość uczestniczenia w największych projektach budowlanych  
w branży przemysłowej;
Możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy;
Szansę uczestnictwa w interesujących projektach.

Kontakt: siemieniuk@hays.pl lub +48 32 603 74 87

Naszym Klientem jest duża firma budowlana działająca na 
terenie całego kraju. W związku z reorganizacją oddziału 
krakowskiego poszukujemy osoby do pracy w pionie 
obiektów kubaturowych, na stanowisko:

Dyrektora działu pozyskiwania 
kontraktów – Kraków
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku  
odpowiedzialna będzie za:
n Pozyskiwanie nowych kontrahentów i negocjowanie 

kontraktów (obiekty kubaturowe);
n Wyznaczanie głównych obszarów akwizycji w rejonie 

działania Oddziału;
n Planowanie i projektowanie procesów i systemów 

działania biura;
n Wyznaczanie wspólnie z Dyrektorem Oddziału kierun-

ków strategicznych, celów oraz oczekiwanych efektów 
w odniesieniu do działalności podległych działów;

n Udział w tworzeniu założeń finansowych - budżetu 
pionu;

n Nadzór nad jakością materiałów, dokumentów wycho-
dzących z firmy: prekwalifikacja, oferta, umowa itp.

Wymagania stawiane kandydatom:
n Wykształcenie wyższe budowlane o specjalizacji: kon-

strukcje budowlane lub budownictwo ogólne (nie jest to 
warunek konieczny);

n Doświadczenie zawodowe ok. 10 lat w branży bu-
dowlanej (budownictwo kubaturowe), doświadczenie 
handlowe w akwizycji kontraktów i zleceń, pożądane 
wcześniejsze doświadczenie w realizacji kontraktów;

n Doświadczenie w budowaniu dobrych relacji z inwestorami;
n Wiedza w zakresie marketingu i ekonomii, znajomość 

branży, umiejętność negocjacji;
n Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
n Nastawienie na wyniki'

Klient oferuje:
n Konkurencyjne wynagrodzenie + premie;
n Umowę o pracę;
n Opiekę medyczną;
n Niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku 
polskim i angielskim na adres: krzywinski@hays.pl

W czasach, gdy zewsząd słychać o spowolnieniu go-
spodarczym, zwolnieniach i rosnącym bezrobociu, każda 
informacja, że firma poszukuje pracowników jest dobrą 
informacją. 

A przynajmniej powinna być dobrą informacją. Nie-
stety życie ciągle przynosi nam kolejne paradoksy, również 
w branży rekrutacyjnej pojawiają się one co jakiś czas.

Dzięki Euro 2012 oraz funduszom unijnym na roz-
budowę infrastruktury, Polska jak nigdy wcześniej zyska-
ła możliwość budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. 
Rozpisuje się coraz więcej przetargów, w których startują 
już nawet firmy z Chin czy Indii. Tworzy się kolejne pla-
ny, rozpoczyna nowe inwestycje. Naturalne jest, że aby je 
zrealizować potrzebna jest wyspecjalizowana, doświad-
czona kadra inżynierska. I tu pojawia się problem, żeby 
nie napisać kilka kwestii problemowych.

Pierwsza sprawa dotyczy szczegółowych wymagań 
stawianych przez zamawiającego (najczęściej GDDKiA) 
wobec kadry, która ma realizować dany kontrakt. Bardzo 
często w praktyce rekrutera zetknąłem się z następującą 
sytuacją. Klient zgłasza się do firmy HAYS, gdyż właśnie 
startuje w dużym przetargu na budowę odcinka autostra-
dy. Potrzebuje szybko zatrudnić Kierownika Budowy, 
który będzie spełniał np. następujące wymagania:

Min. 8 lat doświadczenia na stanowisku kierownika 
budowy przy budowie autostrad lub dróg ekspresowych,

Co najmniej jeden zrealizowany kontrakt o wartości 
nie mniejszej niż…. itp.

Pytam Klienta dlaczego 8 lat a nie 5, i czy to ma zna-
czenie czy kontrakt był za dziesięć milionów czy za siedem 
oraz czy musi być doświadczenie przy budowie autostrad 
czy wystarczy przy budowie dróg krajowych. Okazuje się, 
że postawione przez Klienta wymagania mają znaczenie i to 
ogromne. Postawił je bowiem Zamawiający, a kontrakt bę-
dzie mogła wykonać firma posiadająca odpowiednich ludzi.

Zadaniem firmy rekrutacyjnej jest oczywiście zna-
lezienie odpowiedniej osoby na rynku. Jest to zadanie 
bardzo trudne z co najmniej kilku powodów. Pierwszym 
utrudnieniem są te szczegółowe wymagania, które dys-
kwalifikują zupełnie kandydatów; np. z 7-letnim zamiast 
8-letnim doświadczeniem, czy też tych aplikantów, którzy 
nie mają na swoim koncie odpowiednio dużego projektu.

Kolejna trudność wynika ze specyfiki polskiego rynku 
rekrutacyjnego. Niestety, autostrady buduje się u nas powoli 
i od stosunkowo niedawna. W związku z tym na rynku pracy 
jest mało osób, które np. przez co najmniej 10 lat zajmowały 
się budową autostrad na stanowisku Kierownika Budowy.

Inna trudność wynika z faktu, że liczących się na rynku 
polskich firm budujących autostrady jest kilka, w związku z 
czym często trafia się na kandydata, który już u mojego klien-
ta kiedyś pracował. Zgodnie ze standardami HAYS Poland, 
nie mogę takiej osoby przedstawić jako naszego kandydata.

Drugim poważnym problemem, występującym wśród, 
kolokwialnie ujmując, „budowlańców”  zajmujących się 
drogami jest znajomość języka angielskiego, a właściwie 
jej brak u 85-90% inżynierów. Wydawać by się mogło, że 
skoro budowa jest zlokalizowana w Polsce, to znajomość 
języka obcego nie powinna stanowić problemu. W praktyce 
jest jednak inaczej, gdyż firmy zagraniczne, mające duże do-
świadczenie w budowie autostrad od lat startują w przetar-
gach na kontrakty w Polsce. Firmy te najczęściej przysyłają 
do Polski swoich menedżerów (nie mówiących po polsku), 
stąd potrzeba, by Kierownik Budowy, Kierownik Kontraktu 
potrafili posługiwać się językiem angielskim w mowie i pi-
śmie. Niestety, mimo iż od wielu lat na polskich uczelniach 
technicznych obowiązkowe jest zaliczenie lektoratu, tylko 
niewielka część młodych inżynierów jest w stanie dobrze 
mówić i pisać w dowolnym języku obcym. Co więcej, osoby 
z dużym doświadczeniem, które kończyły uczelnie kilkana-
ście lat temu najczęściej w ogóle nie znają żadnego języka. 

Pojawia się więc paradoks – firma poszukuje pracowników 
znających angielski, a ich po prostu nie ma. Nawet, jeżeli 
kandydat deklaruje znajomość języka, często w praktycz-
nym teście, w trakcie krótkiej rozmowy okazuje się, że 
umieć to umiał, ale 5 lat temu, gdy był jeszcze studentem. 
Język znają albo te osoby, które uczyły się go na studiach i 
potem używały go w pracy, albo te, które wyjechały za gra-
nicę i pracowały tam przez jakiś czas.

Wydawać by się mogło, że zagraniczne firmy budowla-
ne mogłyby sprowadzać do Polski swoją doświadczoną ka-
drę. Dzięki temu uniknęłyby problemów czy to z językiem, 
czy też z brakiem odpowiednio doświadczonych polskich 
inżynierów. Niestety, a może na szczęście dla polskich bu-
dowlańców, na przeszkodzie stoi nasze prawo budowlane. 
Zgodnie z nim, aby móc pełnić funkcję Kierownika Budo-
wy (a tym samym brać na siebie odpowiedzialność prawną) 
trzeba posiadać polskie uprawnienia budowlane w stosownej 
specjalności. Uzyskanie takich uprawnień nie jest ani łatwe 
ani szybkie, wymaga posiadania odpowiednio udokumento-
wanej praktyki oraz zdania egzaminów. Te wymogi w prak-
tyce uniemożliwiają inżynierom obcokrajowcom pełnienie 
funkcji Kierownika Budowy w Polsce.

Dlatego zapotrzebowanie na polskich inżynierów nie 
słabnie, a można nawet powiedzieć, że wzrasta z roku na rok. 
Należałby się jednak zastanowić jak polepszyć możliwość 
dokształcania się „budowlańców” w zakresie znajomości 
języków obcych. Dlatego dobrze by było, aby uprościć pro-
cedury przetargowe i zmniejszyć ich rygorystyczność.

Może się bowiem okazać, że są pieniądze, są plany 
autostrad, są firmy, które mogłyby je wybudować, tylko 
nie ma odpowiednich inżynierów.

Autor: Dominik Krzywiński, Konsultant HAYS 
Poland w dywizji HAYS Construction & Property,  

e: krzywinski@hays.pl

Paradoksy rekrutacji w branży drogowej
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Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

i komunikatywność 
   umiejętność szybkiego przyswajania informacji 
   kreatywność i dynamizm w działaniu 
   wysoki poziom zaangażowania w pracę 
   biegła obsługa komputera oraz umiejętność  

korzystania z internetu 

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach 
   umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji 
   znajomość rynku nieruchomości 

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „KLIENT”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

SPECJALISTA 
ds. SPRZEDAŻY

Wymagania: 
 doświadczenie w realizacji projektów związanych z rozwojem  

i utrzymaniem systemu CRM;
 wiedza na temat CRM
 znajomość działań związanych z wdrożeniem elektronicznego biznesu b2b;
 wysoka motywacja do pracy;
 wiedza z zakresu administracji i konfiguracji serwerów opartych  

o Debian Linux;
 umiejętność programowania w PHP5/JavaScript;
 znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL.

Dodatkowym atutem będą:
znajomość technologii JSP/Java Server Faces

Zakres obowiązków:
 przygotowanie założeń projektowych do wdrożenia rozwiązania b2b;
 wsparcie merytoryczne w procesie projektowania prac rozwojowych;
 nadzór nad pracami programistycznymi paneli administracyjnych;
 konfiguracja systemu;
 prowadzenie szkoleń dla użytkowników wdrożonego rozwiązania b2b.
Oferujemy:
 ambitną i pełną wyzwań pracę;
 miłą atmosferę pracy w młodym zespole;
 możliwość prowadzenia ciekawych projektów informatycznych.

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres: rekrutacja@krnmedia.
pl z dopiskiem w temacie „CRM”. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko  

z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

KOORDYNATOR 
SYSTEMU CRM

Wymagania:
   bardzo dobra znajomość PHP, MySQL, SMARTY;
   znajomość XML, Javascript oraz środowiska Linux;
   doświadczenie w projektowaniu i implementacji 

projektów internetowych;
   odpowiedzialność, rzetelność;
   umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 

stresowych;

Prosimy o dołączenie fragmentu własnego kodu PHP 
wraz z krótkim komentarzem.

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem  

w temacie „PROGRAMISTA”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko 

 z wybranymi osobami.

PROGRAMISTA

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
– wynajem apartamentów
– aktywne pozyskiwanie klientów;
– realizowanie planów sprzedażowych;
– przygotowanie i prezentację ofert;

Wymagania:
– doświadczenie i znajomość technik sprzedaży bezpośredniej;
– umiejętności negocjacyjne;
– komunikatywność;
– dyspozycyjność;
– samodzielność i odpowiedzialność
– Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:
– zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się spółce;
– pracę w młodym zespole;
– niezbędne narzędzia pracy;
– stałą pensję i prowizję;

Spółka posiadająca luksusowe apartamenty 
nad Bałtykiem zatrudni osobę na stanowisko: 

HANDLOWCA

Prosimy o podanie w tytule nazwy stanowiska oraz zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,  

Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres:  
m.golonka@helios.biz.pl
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
Os. Zgody 2, 31−949 Kraków (012) 616−88−19 

Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31−047 Kraków (012) 616−85−41

Powiatowe Biuro dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej (012) 656−57−43  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (012) 656−57−44

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30−552 Kraków (012) 616−56−40

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat ziemski 
al. J. Słowackiego 20, 30−037 Kraków (012) 633−03−47

Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie (012) 410−73−00  
ul. Przy Rondzie 6, 31−547 Kraków (012) 411−71−07

Wydział architektury i Urbanistyki UMK (012) 616−80−34  
Rynek Podgórski 1, 30−533 Kraków (012) 616−80−35

Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31−526 Kraków (012) 616−96−21

Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki nieruchomościami  
starostwa Powiatowego w Krakowie (012) 656−72−19  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (012) 656−72−26

Wydział Inwestycji UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (012) 616−84−14

Wydział Mieszkalnictwa UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (012) 616−82−40

Wydział strategii i rozwoju Miasta UMK 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31−004 Kraków (012) 616−15−48

InstytUCJe
Małopolska Okręgowa Izba architektów 
ul. Kraszewskiego 36, 30−110 Kraków (012) 427−26−47

Małopolskie stowarzyszenie Pośredników  
w Obrocie nieruchomościami 
ul. Szpitalna 20−22 lok. 4, 31−024 Kraków (012) 431−05−40

Małopolskie stowarzyszenie  
rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30−045 Kraków (012) 632−36−44

Polski związek Firm deweloperskich 
ul. Żurawia 32/34, 00−515 Warszawa (022) 745−01−00

stowarzyszenie Budowniczych domów i Mieszkań 
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (012) 630−17−57 


