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Kraków wzbogacił się o nową, niezwykle interesującą ini-
cjatywę – Małopolskie Centrum Edukacji Budowlanej. Ma ona 
na celu rozwój kompetencji i doświadczeń branży budowlanej, 
a także integrację osób związanych z branżą. Twórcom tej 
inicjatywy zależy również na przełamaniu dotychczasowych 
stereotypów, kojarzących budowlankę wyłącznie z błotem 
i gumofilcami, a nie z wykwalifikowaną kadrą i nowoczesną, 
dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki. Mając nadzie-
ję, że projekt ten się powiedzie, zachęcamy do zapoznania się 
z tekstem dotyczącym otwarcia MCEB.

W najnowszym numerze prezentujemy również tekst do-
tyczący przyszłości tzw. wielkiej płyty. Temat to trudny, ale 
warty uwagi, szczególnie że – jak się okazuje – duża część 
obiegowych opinii na jego temat mija się z prawdą. Ponadto 
w numerze artykuł Pawła Pucha na temat tzw. mieszkań 
bezczynszowych odpowiadający na pytanie, co tak naprawdę 
oznacza to popularne w ostatnim czasie hasło. 

W naszej serii gminy podkrakowskie prezentujemy jedną 
z najstarszych miejscowości południowej Małopolski – Świąt-
niki Górne.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Rusza budowa tramwaju do Płaszowa. Generalnym wyko-
nawcą budowy linii tramwajowej do Płaszowa zostało wybrane 
konsorcjum firm ZUE (lider), Strabag, PBI Energopol, Tchas Pol-
ska. Linia ma prowadzić od ronda Grzegórzeckiego przez most 
Kotlarski do osiedla Golikówka. Ze względu na wysoką sumę 
inwestycji oraz zaangażowanie środków unijnych procedura prze-
targowa została sprawdzona przez Urząd Zamówień Publicznych, 
który nie dopatrzył się uchybień formalnych. Prawdopodobnie 
umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższych dniach, 
a pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w styczniu br. Nowa linia 
tramwajowa będzie miała długość 4,2 km. Będzie prowadziła od 
ronda Grzegórzeckiego, przez most Kotlarski, ul. Herlinga-Gru-
dzińskiego do Klimeckiego. Następnie trasa będzie wiodła budo-
waną równolegle z linią tramwajową ul. Kuklińskiego. Zakończy 
się przy ul. Lipskiej. Tam zostanie wybudowana pętla tramwajo-
wa wraz z terminalem autobusowym. W przyszłości linia tramwa-
jowa zostanie wydłużona do ul. Wielickiej.
Dyskutowali o Zakrzówku. W piątek 22 stycznia odbyło się spo-
tkanie władz miasta z przedstawicielami organizacji społecznych, 
działających na rzecz Zakrzówka. Celem pierwszego spotkania 
była dyskusja nad wypracowaniem takich rozwiązań, które będą 
mogły zostać wprowadzone do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego i doprowadzą do ochrony przyrody 
znajdującej się na tych terenach oraz pozwolą na udostępnienie 
Zakrzówka mieszkańcom Krakowa, poprzez stworzenie ogólno-
dostępnego parku miejskiego. Zasięg terytorialny proponowanego 
parku oraz inne sporne kwestie, w tym kwestia zagospodarowania 
parku w obszarze pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom, będą dys-
kutowane na kolejnych spotkaniach. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele m.in. Inicjatywy Społecznej Zielony Zakrzówek, 
Prawdziwego Zakrzówka, Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony 
i Rozwoju Dębnik oraz Stowarzyszenia Właścicieli Ziem i Przy-
jaciół Zakrzówka.
Lokale dla artystów. Do 17 lutego br. w Urzędzie Miasta Kra-
kowa można składać wnioski o najem lokalu przeznaczonego na 
pracownię twórczą w ramach „Programu mecenatu artystycznego 
i usług publicznych w zakresie kultury”. Oferta ta skierowana jest 
do absolwentów uczelni artystycznych, członków związków i sto-
warzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych, reko-
mendowanych przez środowiska twórcze. Lokale przeznaczone są 
wyłącznie do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk 
plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycz-
nych, stanowiących dobra kultury. Na pracownie twórcze prze-
znaczane są lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokaliza-
cję, niskie wyposażenie techniczne, nie mogą być przeznaczone 
na cele mieszkalne. Wszystkie lokale wymagają remontu, który 
przyszły najemca będzie zobowiązany wykonać we własnym za-
kresie i na własny koszt.
Prezydent w sprawie Wzgórza św. Bronisławy. Prezydent Maj-
chrowski odniósł się na łamach portalu www.krakow.pl do wypo-
wiedzi Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha, który zarzu-
cił władzom Krakowa, że nie podejmują starań w celu nabycia od 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) gruntów przylegają-
cych do Kopca Kościuszki. Prezydent zaprzeczył, stwierdzając, 
że miasto jest zainteresowane przejęciem tych gruntów i prowadzi 
w tej sprawie negocjacje, jednakże oczekuje bonifikaty wyższej 
niż 30 proc. Uzasadnił to faktem, że władze miasta są zaskoczo-
ne przedstawionymi zasadami współpracy z Agencjami Wojska 
Polskiego. Jak zaznaczył, dotychczas grunty przekazane przez 
Skarb Państwa Ministerstwu Obrony Narodowej, w sytuacji gdy 
dla celów wojskowych stawały się zbędne, były przekazywane sa-
morządom z bonifikatą sięgającą 90 proc., jako że tym samym słu-
żyły nadal celom społecznym. Na takich zasadach Miasto Kraków 
przejęło ostatnio np. tereny Klubu Sportowego „Wawel”.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 14/A/NBP/2010 na dzień 21.01.2010
1 USD 2,8928
1 EUR 4,0661
1 CHF 2,7626
1 GBP 4,6713
1 UAH 0,3565
1 CZK 0,1562
1 RUB 0,0970

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3205,21 zł
 sprzedaż   3686,30 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 22.01.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 22.01.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,25 
EURIBOR EURO 0,0720
LIBOR
 CHF 0,2483

EUR 0,6319
USD 0,2512
GBP 0,6100

(dane na dzień 22.01.2010, 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.

Statystyki indeksów giełdowych w ciągu miesiąca:
styczeń 2010 (wartość w pkt.)
 Wolumen transakcji (tys.) Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 77 570,06 40 711,47 -5,22
WIG20 26 144,92 2432,91 -6,81
mWIG40* 14 672,28 2388,24 -1,97
SWIG-80 17 751,20 11 309,58 -6,26
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 22.01.2010)

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
  1887,6 zł  (od dnia 01.01.2010)
19,52% – ubezpieczenie emerytalne  368,46 zł
6,00% – ubezpieczenie rentowe   113,26 zł
2,45% – ubezpieczenie chorobowe    46,25 zł
2,45% – ubezpieczenie wypadkowe    46,25 zł
Razem ubezpieczenia społeczne 574,22 zł
9,00% – ubezpieczenie zdrowotne* 233,32 zł
Składka na Fundusz Pracy  – 2,45% podstawy    46,25 zł
RAZEM 853,79 zł
* Podstawa 2592,46 od dnia 01.01.2010 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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Mieszkania oddane w 2009 r. Jak poinformował GUS, grudzień 
przyniósł ponad 13-proc. spadek liczby mieszkań oddanych do 
użytku w porównaniu z ubiegłym miesiącem. W sumie w grudniu 
oddano 16 762 lokali, w tym 664 spółdzielczych, 8701 zrealizowa-
nych przez indywidualnych inwestorów oraz 6337 przeznaczonych 
na sprzedaż lub wynajem. Liczba oddanych w grudniu mieszkań 
zakładowych, komunalnych i społecznych czynszowych wyniosła 
zaś 1060. W minionym miesiącu oddano o 44 proc. mniej lokali 
niż w analogicznym okresie 2008 r. W ciągu całego roku oddano 
w sumie 160 070 mieszkań, czyli o 3,1 proc. mniej niż w cią-
gu całego 2008 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym najlepszy 
wynik odnotowano w przypadku budownictwa zakładowego, ko-
munalnego oraz społeczno-czynszowego, gdzie liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania wzrosła aż o 25 proc.. Wzrost, choć 
znacznie mniejszy, nastąpił również w budownictwie mieszkań 
przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 8,5 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W przypadku 
pozostałych segmentów budownictwa odnotowywaliśmy spadki. 
Największy spadek zaobserwowaliśmy w przypadku budownic-
twa spółdzielczego. Liczba mieszkań z tej kategorii oddanych do 
użytkowania zmniejszyła się prawie o 15 proc.
Czy TBS na własność? Ministerstwo Infrastruktury planuje 
umożliwić lokatorom TBS-ów wykup mieszkań na własność. Jak 
jednak przewidują eksperci, dla dużej części przejęcie mieszka-
nia będzie nadal poza zasięgiem, ponieważ cena wykupu będzie 
wysoka. Lokatorzy będą mogli wykupić na własność zajmowane 
przez siebie mieszkania, jednak tylko w przypadku, gdy zapłacą 
za nie ceny rynkowe, wyznaczone przez rzeczoznawców mająt-
kowych.
Ceny materiałów budowlanych. Grupa PSB poinformowała, 
że w grudniu 2009 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, 
wzrosły ceny w dwóch grupach towarowych, w czterech spadły, 
a w pięciu nie zmieniły się. Minimalnie (0,1–0,2 proc.) wzrosły 
ceny materiałów izolacji termicznej i wodochronnej. Spadły ceny 
silikatów (–2,2 proc.), suchej zabudowy (–1,2 proc.), gazobeto-
nów (–1,1 proc.) i chemii budowlanej (–0,3 proc.). W kategorii 
„inne” zanotowano w trzech grupach niewielki wzrost cen: ce-
mentu, wapna (+0,6 proc.), farb, lakierów, tapet (+0,4 proc.) oraz 
instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji 
(+0,2 proc.). W pozostałych czterech grupach tej kategorii ceny 
nie zmieniły się. Przychody PSB S.A. ze sprzedaży materiałów 
budowlanych w grudniu 2009 r. były o 6 proc. niższe niż przed 
rokiem oraz o 24 proc. niższe niż w listopadzie 2009 r. Spadek jest 
wynikiem naturalnej sezonowości w budownictwie oraz ostrej 
zimy w grudniu. Łączne przychody za 12 miesięcy 2009 r. były 
wyższe o 0,1 proc. od przychodów w 2008 r., który był bardzo do-
brym rokiem dla branży. Według danych GUS, w okresie od I do 
XI 2009 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzed-
niego, ogółem wydano o 23,5 proc. mniej pozwoleń na budowę 
mieszkań, a w kategorii mieszkania w budownictwie indywidu-
alnym –9,5 proc. Podobna relacja między dynamikami zachodzi 
w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Należy pamiętać o usuwaniu lodu i śniegu. Właściciel, zarządca 
budynku, użytkownicy terenów służących komunikacji publicznej 
oraz zarządcy dróg mogą zostać ukarani kilkusetzłotowym man-
datem za nieusuwanie lodu, śniegu i błota. Sąd ma prawo ukarać 
ich grzywną w wysokości wielokrotności tej kwoty. Odpowiadają 
też za wypadki na podlegającym im terenie. Właściciel nierucho-
mości musi sprzątać śnieg, lód i błoto z chodnika wzdłuż nieru-
chomości. Do jego obowiązków należy też odśnieżanie i usuwanie 
lodu zalegającego w obrębie posesji, np. w bramie, na podwórzu, 
przy dojściach do garaży i zabudowań gospodarczych. Usunięty 
śnieg i lód właściciel powinien złożyć w takim miejscu, w którym 
nie spowoduje zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2009 r. 3081,48 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2009 r.  3271,39 zł
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. 
 kwota brutto 100% – 1276,00 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 ww listopadzie 2009 roku
Złoty  3,5% w porównaniu z rokiem 2008
Euro  -0,3% we wrześniu 2009 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,1% w listopadzie 2009 r. 
w Małopolsce:  9,4% w listopadzie 2009 r.  
w kraju:  11,4% w listopadzie 2009 r. 
(dane na dzień 22.01.2010, 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 22.01.2010, 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 22.01.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,47 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,21
Olej napędowy  3,95
(dane na dzień 22.01.2010, 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 21.05.2009 r.
II kwartał 2009 r. 3924 zł
III kwartał 2009 r. 3783 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
(dane na dzień 22.01.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - dla Krakowa: 6055 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 0,4782 zł
dla przedsiębiorstw 0,4541 zł

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,92 zł/m3.

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.
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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
Pozostało jeszcze kilka 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. SUPER PROMOCJA na pierwsze  
dwie działki tylko do końca lutego 2010  

cena: 99.000 zł brutto ( z VAT). SPIESZ SIĘ…!
BNP-123

CENA od: 99.000 zł brutto     KONTAKT: 510-180-034
         KONTAKT: 510-180-028

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

STARE MIASTO ul. Felicjanek 8  
(przecznica ze Zwierzynieckiej)

Lokal/mieszkanie na parterze o pow. 46 m² po general-
nym remoncie. Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przy-
należy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Wawelu, Plant. Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.

BNP-109 i 110
CENA: 449.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-1586
CENA WYNAJMU: 2.400 zł

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY, 

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-466
CENA: 4000 zł/a netto KONTAKT: 509-951-803

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

MODLNICZKA, ul. Wspólna 

GOTOWY DO ODBIORU-OSTATNI DOM

Osiedle na Wzgórzu, dom wolnostojący, gotowy do od-

bioru o pow. całkowitej 187 m², położony na widokowej 

działce ok. 7,5 a. Zewnętrznie wykończony, wewnątrz 

stan deweloperski. Działka ogrodzona,  

ogród zagospodarowany. Piękna panorama na odległość 

kilku kilometrów. Kameralne osiedle.

BNP-1542

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

   KONTAKT: 510-180-028
GOTOWY DO ODBIORU - OSTATNI DOM
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

*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

ul. ZYBLIKIEWICZA 5 / Stare Miasto
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m². Mieszkania w 
pięciopiętrowej kamienicy, do odświeżenia. Świetna 

lokalizacja – 7 min. do Rynku Głównego, 3 min. do Plant. 
Idealne dla osoby samotnej, studenta lub pod przyszły 

wynajem.
BNP-1324, 1478

CENA: 199.900 zł                  KONTAKT: 510-259-399 

ul. WYBICKIEGO 16/ Krowodrza

Mieszkanie jednopokojowe o pow. 30 m² na drugim 
piętrze. Bardzo dobra lokalizacja. Dobrze rozwinięta 

sieć komunikacji miejskiej. Mieszkanie do odświeżenia.
BNP-1391

CENA: 219.000 zł KONTAKT: 510-259-399

Kozłówek, ul. SPÓŁDZIELCÓW 12

Mieszkanie w bardzo niskiej cenie, 1- pokojowe o pow. 
ok. 25 m², po remoncie. Do mieszkania przynależy 

piwnica. Dobry i szybki dojazd do Centrum.  
Świetne jako inwestycja.

BNP –1559 

Cena: 149.000 zł  KONTAKT: 510-259-399

ul. GURGACZA 16/ Śródmieście

Mieszkanie jednopokojowe o pow. 18,07 m² na drugim 
piętrze. Bardzo dobra lokalizacja – 15 min do Rynku 

Głównego. Mieszkanie do odświeżenia.
BNP-1479

CENA: 169.000 zł KONTAKT: 510-259-399

os. Sportowe 33/7, NOWA HUTA

Mieszkanie 1-pokojowe w dwukondygnacyjnym budyn-
ku o pow. ok. 15 m². Położone w cichej okolicy. Idealne 

dla osób samotnych, emerytów lub studentów.
BNP-940

CENA: 125.000 zł KONTAKT: 510-259-399
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W Y B R A N E  O F E R T Y

SPRZEDAŻ:
ZWIERZYNIECKA pow.46 m2, living room otwarty na kuchnię, sypialnia, łazien-
ka. Cena 559.000 PLN 
FELICJANEK pow. 90 m2 po podłodze, użytkowej 74 m2, dwupoziomowe, 
wysoki standard. Cena 795.000 PLN
RADZIWIŁŁOWSKA mieszkanie 1 pok. z oddzielną kuchnią i łaz. o łącznej 
pow. 36 m2 po rem., dod. antresola ok. 10 m2. Cena 399.000 PLN. OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1 pok. mieszk. o pow. 35 m2 po rem. w zabytkowej kamienicy. 
(możliwość dokupienia strychu do adaptacji). Cena 595.000 PLN OF. 1/022
Ok. URZĘDNICZEJ mieszkanie o pow.48 m2 na II piętrze w odnowionej kamie-
nicy, duży pokój, jasna kuchnia z balkonem, łazienka, garderoba, nowe okna, 
wymienione piony i instalacje. Cena 445.000 PLN
ŁOBZOWSKA 4 pokojowe mieszkanie na I piętrze, pow.102 m2, w zabytkowej 
kamienicy w pobliżu Plant, oryginalna aranżacja wnętrz, przestronne pokoje, 
osobno łazienka i wc, balkon. Cena 994.000 PLN OF.4/65
SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 156 m2 (+ antresola ok. 100 m2) do ada-
ptacji i własnej aranżacji w zabytkowej kamienicy, Cena 1.200.000 PLN 

WOLA JUSTOWSKA- okolice Parku Decjusza, kameralne ogrodzone osiedle, 
nowy 3 pokojowy apartament z dużym balkonem, na I piętrze, 86 m2,wysoki 
standard wykończenia wg. indywidualnego projektu, salon połączony z kuchnią 
przesuwanymi drzwiami z matowanego szkła, garaż, winda, pomieszczenie 
gospodarcze. Cena 1.050.000 PLN

NAJEM:
ul. Sienkiewicza – 2 pokoje z j. kuchnia połączoną z jadalnią, umebl.i wyposa-
żenie w stylu włoskim, pow.78 m2, IV p., winda. Cena 2200 PLN + media
ul. Westerplatte elegancki apartament o pow. 130 m2, 3-pokoje, 2 łazienki. 
Cena 800 euro + media
ul. Kalwaryjska- lokal o pow.60 m2 w budynku klasy A na mieszkanie lub biuro 
na IV piętrze, klimatyzacja, własne c.o., winda, możliwość dowolnej aranżacji 
wnętrz. Cena 65 zł/m2

os. Ruczaj - 2-pok., 50 m2, na strzeżonym osiedlu. Cena 1400 zł + czynsz + media.
DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:

ok. ŚWIĄTNIKI GÓRNE – piękna widokowa działka budowlana o pow. 20 a, 
dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie w granicy działki. Cena 20 000 pln/a
ok. DUNAJCA, Tylmanowa działka o pow. 30 a, rolna w trakcie przekwalifiko-
wania na budowlaną. Cena 4 000 pln/a
PORONIN – atrakcyjna działka budowlano-rolna o pow. 93 a z rozpoczętą 
budową domu, w otoczeniu terenów rekreacyjnych i zabudowy willowej. Dosko-
nała lokalizacja, blisko centrum miasta, 500 m do „zakopianki” i 5 km  
do Zakopanego. Cena 693.000 PLN
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
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa 4 działki 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/ m2 OF. DZ/080

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 MIESZKAŃ:

TRZYPOKOJOWE:

KROKUSOWA 65 m2 0/3 SPŁ.  450 000 PLN OF. 3/008
WIELICKA 60 m2 8/10 SPŁ.  400 000 PLN OF. 3/082
MAZOWIECKA 60 m2 0/4 HIP. 475 000 PLN OF. 3/086
KROWODERSKA 86 m2 ¼ udz. HIP. 575 000 PLN OF. 3/099

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
BARSKA 81 m2 0/3 HIP.  600 000 PLN OF. 4/060
ŻYTNIA 72 m2  1/11 HIP.  420 000 PLN OF. 4/063 
KROWODERSKA 120 m2 2/4 HIP. 1 250 000 PLN OF. 4/099

LOKALE − NAJEM:
OK. RYNKU GŁÓWNEGO lokal na gastronomie o pow. 
340 m2 OF. L/087
ŚW. TOMASZA lokal o pow.: parter-12 m2, piwnica-150 m2. 
Cena 14000 pln netto/m-c OF. L/047 
Ok. RYNKU GŁÓWNEGO lokal handlowy z witryną  
o pow.50 m2 Cena 10.000 PLN netto/m-c OF. L/101
STAROWIŚLNA lokal handlowy na parterze o pow.  
70 m2.Cena 7 000 PLN/m-c netto
OK. RYNKU GŁÓWNEGO lokal handlowy w dużej sie-
ni zabytkowej kamienicy o pow.50 m2. Cena 3500 PLN
DIETLA frontowy lokal handlowo-usługowy z witryną 
o pow. 100 m2 (konieczność połączenia dwóch lokali). 
Cena 8000 pln 
KAZIMIERZ - SZEROKA – duże (113 m2) mieszkanie 
na poddaszu, z osobnym wejściem, 4 pokoje + kuchnia, 
własne c.o., idealne na HOSTEL. Cena 50 zł/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU pow. 520 m2, wszystkie odbiory i zezwo-
lenia na gastronomię. Cena 8.000.000 pln, możliwość 
najmu. OF. L/084 
LEA narożny lokal o pow. 159 m2 Cena 1.950.000 pln 
OF. L/003 (możliwy również wynajem za 8000 pln)
PODZAMCZE lokal użytkowy o pow. 36,7 m2, par-
ter 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 re-
moncie. Cena 540.000 pln OF. L/038

DŁUGA lokal handl. - usług. pow. 58 m2, w oficynie. Cena 
812.000 PLN. OF. L/040 

OFERTA SPECJALNA
Działający Hotel trzy gwiazdkowy w Krakowie Śród-
mieściu z ugruntowaną pozycją a rynku turystycz-
nym z ok. 160 miejscami noclegowymi.
Cena 22 000 000 pln

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 
KAZIMIERZ , 2 kamienice o pow. ogółem 2068 m2,  
w tym wolne ok.1200 m2 wolne, duża działka - 14,5 a. 
Cena :12.000.000 PLN
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica z 1932 roku o pow. 650 m2, 
5 kondygnacji, 11 mieszkań z czego 7 wolnych. 2 lokale 
na parterze z witrynami. Cena 3.200.000 pln OF. K/004 
KRASICKIEGO 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje, wolne: 
2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale na przy-
działach. Cena 2.100.000 PLN OF. L/005
ok. PLANT i UJ do sprzedania kamienica o pow.  
1 649,71 m2, piwnice + 3 kondygnacje nadziemne + strych 
Cena 12.500.000 pln OF. K/009
Całoroczna stylowa willa z bali nad Dunajcem, w miej-
scowości Tylmanowa.
Powierzchnia użytkowa willi to 75 m2 + piwnica 30 m2  
+ zadaszony taras 30 m2. 
Cena 350.000 pln

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

31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 8, LOK. 209, II p. Z WINDĄ, tel./fax 012-431-21-64, 697-696-290, 601 744 525

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
ALEKSANDRY 22 m2 10/10 SPŁ. 185 000 PLN OF. 1/018 
NA STOKU 26 m2 1/2 SPŁ. 169 000 PLN OF. 1/039
!!!TELIMENY 28 m2 ¼ SPŁ. 165 000 PLN OF. 1/099

DWUPOKOJOWE:

WLOTOWA 34 m2  0/4 ogródek SPŁ. 190 000 PLN OF. 2/099
LIPSKA 37 m2  3/4 SPŁ.  210 000 PLN OF. 2/044
KRÓLEWSKA 42 m2  5/10  HIP.  365 000 PLN  OF. 2/100
AL.SŁOWACKIEGO 75 m2  5/5  HIP.  685 000 PLN  OF. 2/101

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków Centrum, działka o pow. 82 a z zezwoleniem 
na budowę hotelu wraz z obiektami towarzyszącymi. 
Cena 32.000.000 pln 
Kraków ul. Radzikowskiego, działka o pow. 10 a  
z prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub bu-
dynek 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 budownic-
two wielorodzinne mieszkaniowe, WZ złożone na 6500 
PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków – BONARKA ok. 30 a pod biurowiec, hotel  
ok. 12500 m2 PUM. Cena 18.000.000 pln 
Kraków – centrum Podgórza Działka częściowo 
zabudowana z aktualnym pozwoleniem na budowę  
17 mieszkań o pow.34-84 m2 + lokale handlowe  
i 12 miejsc parkingowych. Cena 2.100.000 PLN
Kraków - Olszanica 
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu działki w atrak-
cyjnej lokalizacji i cenie !!!
Działka o pow. 42 a. Aktualne WZ. Projekt przewiduje 
budowę 6 willi z garażami.
Cena 1.750.000 zł
POSZUKUJEMY MAŁYCH MIESZKAŃ

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
APARTAMENTY POD ZAMKIEM

Nowa inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie – III kw. 2010 r. Doskonała lo-
kalizacja w okolicach Lasku Wolskiego i Zamku w Przegorzałach. Kameralna in-
westycja, budynki otoczone zielenią, wykonane z najwyższej jakości materiałów, 
doskonale skomunikowane z centrum miasta. Apartamenty od 70 m2 do 102 m2, 
przestronne, doświetlone, funkcjonalne, zaprojektowane z możliwością wyboru 
aranżacji wnętrz, posiadające duży, wygodny i zadaszony taras. Do każdego lokalu 
przypisany jest garaż i duże pomieszczenie gospodarcze. Ceny od 8.200 zł/ m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

POSZUKUJEMY DZIAŁEK POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6
tel. 422−95−18, 411−18−96, fax 431−01−15

www.taraba.gratka.pl

Mieszkania – sprzedaż
Garsoniery, 1 – pokojowe

36,4 m2 - ul. Prusa - II/III, k. j., po remoncie - 320 000 zł
40 m2 - ul. Bosaków - III/IV, NOWE, winda - 300 000 zł
49,2 m2 p. c. - ul. Loretańska - III/III, nowe studio na poddaszu - 
520 020 zł
52 m2 - ul. Moniuszki - II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje - 410 000 zł

2 – pokojowe
37 m2 - rejon Siewnej - 0/II, NOWE - 270 000 zł
38 m2 - rejon Siewnej - I/II, NOWE, balkon - 280 000 zł
41,7 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, do wykończenia  
- 359 000 zł
44 m2 - ul. św. Filipa - III/III, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
50,5 m2 - ul. Krupnicza - IV/V, k. j., rozkładowe - 475 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 395 000 zł
56 m2 - ul. Brodowicza - II/III, balkon - 460 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon 
- 475 000 zł
59,6 m2 - ul. Spokojna - III/III, loggia - 447 000 zł + 35 000 zł garaż
59,7 m2 p. c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu 
- 465 000 zł
65,4 m2 - ul. Mazowiecka - II/V, balkon - 570 000 zł
70 m2 - ul. Krowoderska - III/IV, balkon, zadbana kamienica  
- 580 000 zł
73 m2 - ul. Kielecka - I/III, balkon, loggia - 660 000 zł
74 m2 - ul. Moniuszki - IIII/III, balkon, do remontu, C.O. nowe  
- 480 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 – pokojowe
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 
529 000 zł
61,3 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
64,7 m2 - ul. Ujejskiego - 0/III, balkon, po remoncie - 570 000 zł
68 m2 + garaż - rejon Heltmana - II/III, 7-letnie - 590 000 zł
69,1 m2 p.c. - ul. Loretańska - III/III, nowy apartament na poddaszu 
- 730 810 zł
70,8 m2 p.c. - Salwator - VI/VI, nowy apartament na poddaszu, 
winda - 523 000 zł
78 m2 - rejon Pylnej - 0/III, 10-letnie, 2 balkony - 538 000 zł
85 m2 - ul. Radziwiłłowska - I/III - 720 000 zł
92 m2 - ul. Fieldorfa Nila - VII/VII, nowe, balkon - 680 000 zł
101 m2 - rejon Grottgera - III/IV, balkon, elegancka kamienica  
- 700 000 zł

4 – 5 – pokojowe
108 m2 - Kazimierz - III/III, nowa adaptacja - 980 000 zł
176 m2 - rejon Biskupiej - III/IV, winda, do remontu, elegancka 
kamienica - 1 600 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka - cała kamienica 609 m2 - 3 600 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta, 
dochodowa - 9 000 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą  
- 500 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 930 000 zł
Al. Mickiewicza - strych 273 m2, z pozwoleniem na budowę  
410 PUM - 950 000 zł
Kazimierz - strych 300 m2 z pozwoleniem i rozpoczętą budową  
- 1 200 000 zł
ul. św. Krzyża - strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę  
475 PUM - 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Piaski 50 m2 +5,25 a - drewniany, po remoncie - 390 000 zł,  
of. DK/209
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - 1/2 domu,  
do remontu - 350 000 zł
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, podpiwniczo-
ny, do zamieszkania, atrakcyjny - 395 000 zł, of. DZ/231
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła - wolnosto-
jący, murowany, do remontu, działka widokowa - 195 000 zł
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 250 000 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 - drewnia-
ny, wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor,  
do remontu - 280 000 zł, of. DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, 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
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, 
of. DK/188
Skawina - Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a - dom 
wolnostojący, parterowy, do niewielkiego remontu - 349 000 zł, 
of. DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud. gospod.  
- wolnostojący, murowany, po remoncie - 320 000 zł,
Wołowice 120 m2 + garaż + 7 a - wolnostojący, możliwość 
adaptacji poddasza, do remontu - 280 000 zł, of. DZ/232
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a - wolnostojący, stan dewelo-
perski, wysokiej jakości materiały, widokowa działka - 695 000 zł, 
of. DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a - stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na 
atrakcyjnej działce - 380 000 zł, 
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż - wolnostojący, do wykoń-
czenia - 620 000 zł, of. DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym 
remoncie, do wykończenia - 425 000 zł, of. DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż - 7-letni, pięk-
ny ogród, oczko wodne, stacjonarny grill - 1 450 000 zł, of. DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym 
ogrodzie, monitoring - 950 000 zł, of. DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a - wolnostojący, do remontu - 
690 000 zł, of. DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a - wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka - 490 000 zł, of. DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a - NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, 
na pięknej, widokowej działce - 385 000 zł, of. DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a - NOWY, wolnostojący, stan 
deweloperski - 650 000 zł, of. DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a - NOWY 1/2 bliźniaka, stan 
surowy zamknięty - 450 000 zł, of. DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a - wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka - 530 000 zł, of. DZ/236
Bieżanów Kolonia 216 m2 + 9,2 a + garaż na 2 auta - wolnostoją-
cy, reprezentacyjny, z piękną działką - 1 250 000 zł, of. DK/204
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona  
I kondygnacja, działka widokowa - 495 000 zł, of. DZ/201
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła - drewniano - murowany, 
dom po remoncie, wyjątkowo urokliwy - 600 000 zł, of. DZ/228
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, 
atrakcyjny, stan deweloperski - 490 000 zł, of. DZ/229
Zakamycze 290 m2 + 17 a - 10-letni dworek w pięknym ogrodzie 
- 2 300 000 zł
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 bliźnia-
ka, do remontu - 1 600 000 zł, of. DK/203

Działki – sprzedaż
ul. Dobrego Pasterza 3,1 a - bez WZ - 390 000 zł
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów  
- 300 000 zł, of. D/395
Łuczanowice 6,28 a - budowlana, pozw. na budowę, przy parku  
- 120 000 zł, /393
Swoszowice Wróblowice 6,5 a - atrakcyjna - 245 000 zł, of. D/384
ul. Spacerowa 6,56 a - budowlana - 250 000 zł, of. D/435
Giebułtów Trojadyn 7 a - budowlana, uzbrojona - 210 000 zł,  
of. D/428
Piaski Wielkie 7,3 a - budowlana z WZ, uzbrojona - 380 000 zł, 
of. D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a - widokowe z WZ  
- 90 000 zł/a, of. D/404
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of. D/385
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a - budowlane, WZ - 239 000 zł  
i 269 000 zł, of. D/429
Soboniowice 9,84 a - działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem 
- 235 000 zł, of. D/365
Brzezie 10 a - budowlana, widokowa - 240 000 zł, D/383
ul. Księcia Józefa 10 a - budowlana z WZ, z widokiem na Wisłę  
- 550 000 zł, of. D/418
Okleśna 10 a - budowlana - 70 000 zł, of. D/438
Przegorzały 10 a - budowlana, uzbrojona - 800 000 zł, of. D/434
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a - piękne, widokowe, budowla-
ne - 20 000 zł/a, of. D/372
Kobylany 10,38 a - budowlana, widokowa - 175 000 zł, of. D/432
Nowa Wieś gm. Skała 11 a - budowlana - 85 000 zł, of. D/374
Tonie 11,31 a - budowlana, WZ - 340 000 zł, of. D/366
Bolechowice 11,55 a - budowlana, uzbrojona - 388 000 zł,  
of. D/394
Branice 11,7 a - budowlana, obok dworu w Branicach - 125 000 zł, 
of. D/359
Bielany 12 a - ładna, bez WZ - 420 000 zł, of. D/97
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of. D/387
Baczyn 2x13 a - budowlane, widokowe, obok siebie - po 195 000 zł, 
of. D/403
Smroków k. Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 75 000 zł, 
of. D/436
Smardzowice 15 a - budowlana, ładnie położona - 180 000 zł,  
of. D/427
Piaski 15,95 a - budowlana, aktualna WZ - 550 000 zł, of. D/396
Czułówek 3 x 17 a - budowlane, widokowe - po 170 000 zł,  
of. D/398
Poręba Żegoty 19,32 a - budowlana, uzbrojona, ładnie położona, 
możliwość podziału -160 000 zł
Giebułtów 20 a - cała budowlana, widokowa - 420 000 zł, of. D/402
Marcyporęba 2 x 20 a - piękne, panoramiczne - po 160 000 zł, 
of. D/381
Zelków 20 a - budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona - 500 000 zł, 
of. D/401
Karniowice 23,5 a - budowlana, widokowa - 360 000 zł, of. D/260
Brzesko 27,52 a - komercyjna, obok dużego węzła drogowego - 
700 000 zł, of. D/419
Giebułtów 30 a - z pozwoleniem na budowę 6 segmentów - 24 000 zł 
+ VAT, of. D/405
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 pozwoleniem na 2 budynki - 250 000 zł, of. D/328
Krzęcin 59 a - budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, z możliwo-
ścią podziału - 305 000 zł, of. D/344
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł,  
of. D/197
Korczowa 100 a - komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4-ki - 600 000 zł, of. D/351

ul. Chopina – 57,6 m2, 2–pokojowe, III/III p., 
słoneczne, 2 balkony – 480 000 zł

ul. Mazowiecka – 82,6 m2, 2–pokojowe, III/V p., 
ciche, od ogrodu, balkon, winda – 590 000 zł

ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a – dom murowa-
ny, wolnostojący, do niewielkiego remontu  

– 270 000 zł, of.DZ/235
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MIESZKANIA

1-POKOJOWE/GARSONIERA
89.000 19,63 m2 REJ. LIMANOWSKIEGO do bież rem., oddzielna KW 9719
140.000 20 m2 KOZŁÓWEK po część rem. 10151
155.000 26 m2 BENEDYKTA do rem., udział ze wskazaniem, ogrz. elektr. 10220
186.000 26 m2 JAREMY urządzenie zostaje w cenie 10214
199.000 30,7 m2 STOIGNIEWA 1 piętro, stan dewelop. 9998
199.000 24 m2 FIOŁKOWA sprzedaż z wyposażeniem 10014
200.000 36 m2 RŻĄKA jasna kuch., balkon 10081
259.000 36 m2 ŁOKIETKA do remontu kuchnia i łazienka 10148
260.000 32,6 m2 BAŁUCKIEGO studio po gen. rem., widok na Wawel 10191
260.000 40 m2 FR NULLO DĄBIE do rem. 4/4 p. winda 10066
299.000 30 m2 WIELOPOLE po rem. stan bdb, piwnica 20 m2 10231
320.000 36 m2 PRUSA po rem. w 2000 r 2/3 p. 10221
345.000 45,5 m2 BERKA JOSELEWICZA 3/4 p. do remontu 10217
350.000 40 m2 KOCHANOWSKIEGO, parter, udział 10162

2-POKOJOWE
200.000 34 m2 NOWOSĄDECKA 4/4 p., zadbane, ciepłe, ciemna kuch. 10193
220.000 35,8 m2 KALINOWE jasne zadbane po gen. rem., okna PCV 10194
220.000 30 m2 KROWODERSKICH ZUCHÓW nowe okna, drzwi, łaz po rem. 10156
230.000 35 m2 STACHIEWICZA kuch. i łaz. po rem. 10195
231.000 44,4 m2 REJ NOWEGO KLEPARZA poddasze małe skosy, okna pionowe 10008
250.000 53 m2 SKAWINA stan dobry cena do neg.! 10204
245.000 36 m2 AL. POKOJU DĄBIE do rem., ciemna kuch. 9164
265.000 38,3 m2 STOIGNIEWA 1 piętro, stan dewelop. 9998
270.000 54 m2 CENTRUM B parkiet balkon duża kuch. 9894
270.000 38 m2 PRĄDNIK BIAŁY udział, mieszkanie 2-pok., kuch., działka 2,74 a 9671
270.000 45,4 m2 DĄBIE do remontu ć kuch. 4/4 p., 8482
270.000 36 m2 SIEMASZKI 1 piętro, jasna kuchnia 9953
290.000 50 m2 PASTERNIK część domu po rem. 2 pok., ciemna kuch. 9588
325.000 52,5 m2 KROKUSOWA, stan bdb 10149
336.000 41,9 m2 STAROWIŚLNA nadbudowa po gen. rem. 9966
338.000 53 m2 MITERY parkiet balkon do bież. rem. 1/4 p. 9735
345.000 37 m2 PRUSA po rem., ogrz. gaz., piwnica 10062
359.000 46 m2 KUJAWSKA 4 piętro, łaz. po rem., balkon, 10004
399.000 54 m2 BERKA JOSELEWICZA do remontu 3/4 p. 10218
456.000 59 m2 SPOKOJNA do rem. ogrz. miejskie, loggia, ew. garaż 10200
450.000 50 m2 KRUPNICZA po część rem. parkiety, flizy, 4/4 p. 10202
500.000 45 m2 WOLA JUSTOWSKA nowe wykończ aneks umebl. wys. stand., sypialnia z tarasem 8748
570.000 96,6 m2 LUBELSKA do gen. ren 10192
600.000 80 m2 STAROWIŚLNA do remontu, wys. 3,80 m, do neg. 10168
675.000 90 m2 REJ RYNKU PODGÓRSKIEGO wyposaż i umebl. wys. stand. 10117

3-POKOJOWE
360.000 68,3 m2 JAGODOWA 11/11 p. stan bdb, duża kuchnia, meble na wymiar, loggia 10097
365.000 60 m2 BOREK FAŁĘCKI parter po rem., wys. stand., ogródek 9428
380.000 70 m2 BOREK FAŁĘCKI 1 piętro po rem., wys. stand. 9429
390.000 59 m2 MEISSNERA 3/10 p., mozaika flizy, garaż 25.000 8902
410.000 65 m2 KIJOWSKA 3 p., do bieżącego rem., loggia 9862
439.000 70,75 m2 LIMANOWSKIEGO po rem, salon 36 m2, wys. 3,3 m 9903
450.000 64 m2 KIJOWSKA do remontu 10184
500.000 64 m2 DUNIN-WĄSOWICZA do rem., ogrz. miejskie 10226
510.000 67 m2 OBOŻNA do wykończ słoneczne balkon piwnica 10207
530.000 101 m2 OS. SREBRNYCH ORŁÓW rok bud. 2001, pow. użytk. ok. 90m2, 10173
540.000 74 m2 KRÓLEWSKA parter do rem., ogrz. miejskie 10213
540.000 82 m2 REJ SIEMIRACKIEGO po rem. 4/4 p., nowy dach 9677
549.000 74,7 m2 NIEZAPOMINAJEK salon 42 m2 z aneksem, balkon 9602
560.000 64 m2 MONIUSZKI 4/4 p., wys. stand. marmury, balkon, garaż 34.000 10070
560.000 74 m2 LEA pięknie wykończone, parter z osobnym wejściem 10196
610.000 76 m2 WOLA JUSTOWSKA wys. stand., 2 balkony 8474
615.000 66,65 m2 ŻUŁAWSKIEGO ogrz. elektr. 2 piętro 8031
699.000 100 m2 BERKA JOSELEWICZA do remontu 3/4 p. 10218
750.000 90,2 m2 BATOREGO do bież rem, kuch z balkonem, ogródek 10095
866.000 103 m2 UŁANÓW wys. stand. wykończ, wyposaż umebl., antresola-sypialnia, balkon, garaż 8333
1.100.000 75 m2 DWERNICKIEGO, apartament wys. stand. wykończ i wyposaż 8848
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 bardzo słoneczne 8538
790.000 112 m2 LEA po cz. rem., 3 piętro, kamienica 9949
820.000 89 m2 KOCHANOWSKIEGO do rem. 10165
890.000 101 m2 KONARSKIEGO po remoncie, 2-poziom. 10225
980.000 108 m2 JÓZEFA stan bdb nowe instalacje, 3/3p 8988
1.100.000 109,7 m2 POMORSKA do rem., 2 piętro ogrz miejskie 8600
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1.200.000 143 m2 DŁUGA 2 piętro, winda, stan db, na kancelarię, gabinety 9913
1.300.000 177 m2 AL. SŁOWACKIEGO 6 pok., instalacje po remoncie, 1/4 p., po podz. fizycznym 9241

STRYCH
500.000 123 m2 KARMELICKA WZ z 10.2006 na 2-3 mieszkania 8660

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
408.000 36,7m2 REJON WAWELU, oficyna parter ogrz elektr 8984

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
270.000 38 m2 2,7 a PRĄDNIK BIAŁY udział mieszkanie 2-pok,kuch 9669
370.000 60 m2 4,4 a PRĄDNIK BIAŁY do rem. lub wyburzenia, p,w,g,kan 8991
380.000 100 m2 5,9 a TYNIEC do remontu 3 pok., kuch., łaz. 9211
550.000 100 m2 6,3 a TYNIEC 4 pok, 2 łaz, ogrz węglowe, balkon, garaż, 10129
720.000 210 m2 6 a ZAKOPIAŃSKA świetny na działalność 7695
1.050.000 210 m2 3,5 a BOREK FAŁĘCKI 3 mieszkania po gen. rem. 9427
3.300.000 600 m2 4,3 a ŁOBZÓW 7 mieszkań instalacja wymieniona 9000
13,950.000 4720 m2 57,5 a KLINY stan surowy 97 mieszkań 10177

DOMY poza Krakowem
130.000 45m2 6,3 a MIRÓW GM. ALWERNIA bud mieszk-użytk 9939
190.000 107m2 2,4 a CHARSZNICA K.MIECHOWA mieszk-użytk po rem. 10065
230.000 70 m2 18 a rej. CZERNICHOWA drewniany, parter, piwnica, strych, 
   piękna widokowa ogrodzona działka 9861
300.000 100m2 2,5 a RZĄSKA 3 pok, kuch, łaz, poddasze do wykoncz 10157
380.000 120m2 7,65 a KARNIOWICE gm. Trzebinia po gen. rem. 3 pok., kuch., do dużej neg !! 10004
455.000 160m2 6 a WIELKA WIEŚ st. sur. zamk., p,w,g,kan rozpr, asfalt blisko 10049
570.000 170m2 4 a REJON WRZĄSOWIC bliźniak do wykończ 10069
510.000 140m2 5,63 a WIELICZKA-LEKARKA do wykończenia 5 pok, kuch, 2łaz 9571
675.000 145m2 8,28 a REJON MICHAŁOWIC stan dewelop. ogrodzenie, dachówki , garaż 10134
1,400.000 450m2 7,6a RZĄSKA rezydencja do remontu 9082

DZIAŁKI w Krakowie
119.000 10,4 a NOWA HUTA OS.ŁUCZANOWICE aktualna WZ 9967
156.000 7,2 a SKOTNIKI szer. 26 m 10163
189.000 11,1 a BIEŻANÓW szer. 12 m, można bud w granicy, p,w,g,kan 9780
233.000 9 a rej. BALICE szer. 20 m p, w, g, k 10181
240.000 12 a ZESŁAWICE pozwolenie na bud jedn., p,w,g 9963
300.000 6,7 a WITKOWICE szer 19m, kształt trapezu, jest PZP, p,w,g,kan 9262
375.000 5,6 a BIELANY szer 19 m, aktualna WZ, p,w,g 10063
380.000 7,3 a REJ OJCOWSKIEJ akt pozw. na budowę, p,w,g na działce 9657
370.000 4,4 a PRĄDNIK BIAŁY stary dom, p,w,g,kan 8742
399.000 2,4 a OLSZA WZ na dom jednorodz., szer. 14 m, p,w,g,kan 9522 
399.000 10,9 a REJ. CHEŁMOŃSKIEGO również na bliźniak, szeregówkę, p,w,g 9996
536.000 10,27 a PRZEGORZAŁY szer. 18 m, p,w,g, aktualna wz na dom jednorodz. 8581

DZIAŁKI poza Krakowem
100.000 20 a RYBNA szer. 24 m, p,w,g,kan, widokowa, 9886
110.000 16 a ŁUCZYCE GM. KOCMYRZÓW szer. 23 m, 4 działki obok siebie p,w,g 9821
130.000 10,2 a WOŁOWICE szer. 23m, p,w 9858
150.000 10 a NIELEPICE szer. 20 m, p,w,g,kan stary sad 10036
187.000 14 a BALICE szer. 35 m, widokowa, p,w,g 10055
190.000 16,08 a CZUŁÓW GM. LISZKI szer. 19 m, 12,5 a bud, widok na góry i Kraków,  
  rzadka zabudowa, p,w,g 9710
195.000 8,4 a ZABIERZÓW kształt trójkąta ogrodzona p,w,g 10187
200.000 19,5 a RATAJÓW k. SŁOMNIK szer. 26 m płaska słoneczna las blisko p, w 9747
285.000 30 a WOŁOWICE prąd, woda 8468
318.000 1 ha 6 a GM. KAMIENICA koło SZCZAWY południowy stok, prąd, woda 10227

DLA INWESTORA - DZIAŁKI
700.000 60 a ZABIERZÓW szer. 38 m, pod 1-10 domów, p, w, g, k 7873
6.000.000 52,7 a RUCZAJ-ZABORZE pozwolenie na 2 budynki 7.000 m2 PUM, 10178

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
1.500 60 m2  ODROWĄŻA po rem., kuch. umebl., pok. do uzgodn., pralka, lodówka,  
   również wynajem 1 pokoju za 800 zl/m-c 10099
2.000 44,3 m2  ARMII KRAJOWEJ TARASY VERONA apart. umebl., pralka, lodówka, 9439
2.500 60 m2  ZAMKOWA w pełni stylowo umebl. i wyposaż. 10098
2.700 74 m2  PASTERNIK apartament, lux umebl. i wyposaż. 9977
3,200 200 m2, dz. 8,5 a MODLNICZKA nowy dom wolno-stojący,  
   czynsz z meblami 5.500 ochrona 24 h, 10180
5000 100 m2  STARE MIASTO zabytkowa piwnica, na sklep, biuro, 10166
6.500 370 m2 14 a WOLA JUSTOWSKA umebl., po rem., kominek jacuzzi, garaż na 3 auta 2692

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verona 44,3 m2 piękny, nowy apartament  

2 pok. z aneksem, 2 tarasy, pralka, zmywarka, lodówka,  
pokoje umeblowane - 2.000 PLN, garaż 200 PLN, of 9439
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KRAKÓW, KAPELANKA - okolice - BHw206
Salon fryzjersko-kosmetyczny o pow. 67 m2 położony na 

parterze nowo powstałego budynku. Dwie duże witryny. Wejście 
bezpośrednio z chodnika. Rozkład: recepcja z poczekalnią, salon 

fryzjerski (2 stanowiska) z poczekalnią, gabinet kosmetyczny,  
3 pomieszczenia z solarium, przedpokój oraz zaplecze socjalne. 

Lokal w pełni wyposażony. Wymagane odstępne za wyposażenie.
Czynsz miesięcznie: ok. 3000 zł 

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, BOBRZYŃSKIEGO - BHw209
Dwupokojowe mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, 

położone na 5 piętrze w pięciopiętrowym budynku z 2005 r., 
na ogrodzonym i monitorowanym osiedlu. Rozkład: pokój 

dzienny z wyjściem balkon - widok na klasztor na Bielanach, 
aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, toaleta. Mieszkanie w pełni 

umeblowane i wyposażone, gotowe do zamieszkania.
Cena miesięcznie: 1400 zł + czynsz + prąd

KRAKÓW, OS. PIASTÓW - BHw208
Komfortowe mieszkanie o pow. 44 m2, usytuowane na 2 piętrze 
w bloku mieszkalnym z lat 70. w Nowej Hucie. Rozkład: pokój 

dzienny z wyjściem na balkon, sypialnia, kuchnia, łazienka z toaletą, 
przedpokój. Mieszkanie w bardzo dobrym standardzie wykończenia, 

w pełni umeblowane i wyposażone.  
Miejsca parkingowe pod blokiem. 

Cena miesięcznie: 1200 zł + czynsz ok. 300 zł + prąd

KRAKÓW, CHEŁMSKA - okolice - BHw207
Stylowo wykończony nowy lokal użytkowy o pow. 100 m2 położony 

na 1 piętrze wolnostojącego budynku. Lokal o funkcjonalnym 
rozkładzie: z przestronnego przedpokoju wejście do poszczególnych 

pomieszczeń: 3 pokoje, schowek/garderoba, łazienka, toaleta, 
balkon. Lokal w wysokim standardzie wykończenia,  

idealny na siedzibę firmy czy gabinety.
Cena miesięcznie: 5000 zł brutto 

KRAKÓW, OBOŹNA - BHw210
Lokal biurowy, usługowy, handlowy o pow. 130 m2, usytuowany  
w części na parterze oraz w części w przyziemiu kamienicy przy  
ul. Oboźnej. Na parterze znajduje się recepcja/hall oraz 1 pokój.  

W przyziemiu znajdują się 3 osobne pokoje oraz toaleta.  
Lokal po remoncie generalnym. Wejście z chodnika, dodatkowo 

drugie wejście z klatki schodowej. 
Cena miesięcznie: 2900 zł netto + prąd

KRAKÓW, KROWODERSKICH ZUCHÓW - BHw205 
Mieszkanie o pow. 52,6 m2, położone na 3 piętrze w bloku z lat 70., 

z windą. Rozkład: kuchnia, pokój dzienny z wyjściem na balkon, 
2 sypialnie, łazienka z toaletą, przedpokój. Mieszkanie w pełni 

umeblowane i wyposażone, gotowe do zamieszkania. Bardzo dobrze 
rozwinięta infrastruktura osiedla oraz komunikacja z centrum.

Cena miesięcznie: 1600 zł + czynsz + media

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
• Kraków, Podgórze – Soboniowice

•  20 domów w zabudowie bliźniaczej

•  Budowane w technologii tradycyjnej

•  Wykonane z materiałów wysokiej jakości

•  Domy 137 m2 z garażami i widokowymi  
tarasami!

•  Działki od 3 do 5 a

•  Brama wjazdowa na pilota

•  W cenie domów wykonanie elewacji  
zewnętrznej!

•  Szybki i prosty dojazd do centrum miasta

•  Oferta dla amatorów komfortu i przestrzeni

•  Termin realizacji I Etapu: II kwartał 2010 r.

•  Stan surowy zamknięty lub deweloperski

OSIEDLE KUKIEŁEK GOLKOWICKICH

Oferta spełnia wymogi programu „RODZINA NA SWOIM”

CENA: 466 000 zł + 7% VAT
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Licencja nr 3051

NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia - 39 - 110 m2, www.biskupia4.com 12 000 - 14 000 PLN brutto/m2

!!!Siemiradzkiego - 45 - 63 m2, www.siemiradzkiego25.com 
 10100 - 10300 PLN brutto/m2

!!!Willa Awangarda - 57-114 m2, BEZ PROWIZJI !!! od 7490 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

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

Al. 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
Karmelicka – 17 m2, frontowy, do wejścia 4000 PLN
Krakowska - 102 m2, front, parter 9200 PLN netto
Krupnicza - 115 m2, I piętro 60 PLN/m2

Kazimierz – 69m2, parter, front, witryna, 2 wejścia 5900 PLN
Miodowa – 24 m2, do wejścia, parter, biurowy 4500 PLN
ok. Rynku Głównego - 150 m2, parter, front, witryna 45 000 PLN
ok. Wybickiego – 650 m2, budynek wolnostojący, parking, 38 000 PLN
Plac Axentowicza - 220 m2, 7 pokoi, 4 a, dom do wynajęcia 7000 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
Zwierzyniecka – lokale handlowe, 55 i 60 m2 150 PLN/ m2

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
Kazimierz – 200 m2, piwnice pod pub 1 260 000 PLN
Meiselsa – 97 m2, gastronomiczny, parter 1 200 000 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 + 160 m2 przyziemie 1 400 000 PLN
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 + 500 m2 strychu + 350 m2 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 3 700 000 PLN neg.

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

Angel City – 40 m2, 6 p., ładny widok, do wykończenia, garaż, piwnica 450 000 PLN
Bosacka – 51 m2, 2 p. 450 000 PLN
Kazimierza Wielkiego – 63 m2, wykończone 565 000 PLN
Kordeckiego – 45,66 m2, 5 p., do wejścia 460 000 PLN
Kordeckiego – 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone 620 000 PLN
Kraszewskiego – 50 m2, 1 pokój, wykończone 340 000 PLN
Oboźna – 56 m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN
ok. Śląskiej – 60 m2, 2 p., do remontu 324 000 PLN
ok. Wileńskiej – 35 m2, do wejścia  300 000 PLN
Sereno Fenna – 36 m2, wysoki parter, do wejścia 330 000 PLN
Smocza – 59 m2, parter, do remontu 735 000 PLN

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

Al. Krasińskiego – 107 m2, 2 p. 760 000 PLN
!Blich – 102 m2, 1 p., 2 balkony, stylowo wykończ., po gen. rem. 850 000 PLN neg.
Długa – 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 1 200 000 PLN
Monte Cassino – 78 m2, garaż, stan deweloperski 750 000 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. Św. Sebastiana – 100 m2, 2 balkony, wyjątkowe, idealna lokaliz.,  
do wł. aranż. 1000000 PLN
Plac Nowy – 85 m2, 1 p., 4 pokoje, do wejścia, do neg. 895 000 PLN
Radziwiłłowska – 94 m2, 3 pokoje, 3 p., wykończone 1 120 000 PLN 
Rajska – 109 m2, 1 p., 5 pokoi, stylowe, umeblowane 1 308 000 PLN
!Salwator – 97 m2, 4p., winda, wid. na Kopiec Kościuszki, wys. std., 2 balk. 1 164 000 PLN
Starowiślna – 88 m2, 2 p., nowe, stan dewelop., loggia, piwnica 8500 PLN/m2

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

Wrocławska – 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 PLN

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

28 lipca 1943 r. – 250 m2, 2 garaże, 6,8 a, rok bud. 2002, wykończ. 2 500 000 PLN neg.
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. Grunwaldzkiej – 140 m2, 3 a 1 150 000 PLN
Radzikowskiego – 200 m2, do remontu, 14 a 900 000 PLN
Rydla – 200 m2, 5 a, wysoki standard 2 200 000 PLN 
!Swoszowice – 160 m2 p. m., domy w zab. szereg., 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 deweloperski 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
Wola Justowska – 320 m2, 16 a, 2 garaże, basen, rok bud. 2003,  
wys. std. 2200 000PLN neg.
Wola Justowska – 320 m2, 6,8 a, lata ‘90, garaż, + osobne mieszk. 1 900 000 PLN neg.
Wróblowice – 250 m2, wykończony, ładny 19,5 a  1 200 000 PLN
Zakamycze – 350 m2, 7,7 a, wysoki standard 2 400 000 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;11;12;15 a, budowlane, uzbrojone, widokowe 45 000 PLN/a
Marszowiec – 40 a, budowlana, widokowa 30 000 PLN/a
Michałowice-Komora – 18 a, ładna, budowlana, pozw. na dom 260 m2 600 000 PLN
Opatkowice, Petrażyckiego – 22 a, prostokąt, media 50 m, 2 linia. zabud. 300 000 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

NDLA INWESTORA
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. biurowy o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
Pachońskiego – 2,2 ha, 24 064 m2 PUM,  27 000 000 PLN
Pachońskiego – 75 a, 5694 m2 PUM 10 000 000 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

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego – 63 m2, umeblowane, do wejścia 1800 PLN
Długa – 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Grzegórzecka – 60 m2, 2 pokoje, 3 p., do wejścia 1800 PLN
Hetmańska – 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2500 PLN
Jana – 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN 
Krakowska – 85,50 m2, do wejścia, 3 pokoje 2000 PLN
Krowoderska – 94 m2, 3 pokoje, wyposażone, ładne 2700 PLN
ok. Pędzichów – 125 m2, 3 p., wyposaż., wys. standard, balkon, parking 4000 PLN
ok. Willi Decjusza – 200 m2 piękny dom wolnost. wys. std.,  
2 garaże, dz. 5 a 6 500 PLN
Rydla - 53 m2, 1 p., 2 pokoje, do wejścia, garaż 1900 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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UL. KALWARYJSKA
Pow. 50,66 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią,  

II piętro, plomba z cegły z lat 60., do remontu, of. 1544
CENA: 380 000 zł

Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. (12) 632-25-38

RAKOWICE UL. KĄTOWA
1-pokojowe mieszkanie o pow. 31,72 m2, po rem. gen.,  

umeblowany i wyposażony aneks kuchenny,  
I p. w kamienicy, własność hipoteczna, piwnica, of.1547

CENA: 199 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

ZIELONKI
Dom 161 m2 w zabudowie szeregowej, 
wykończony, w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowany i wyposażony. Działka 250 m2. 
CENA: 999 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

UL. LENARTOWICZA, STARE MIASTO 
95 m2, 2 pokoje, stan budynku: bardzo 
dobry, winda, mieszkanie do remontu 
CENA: 870 000 zł

Leach & Lang
Tel. 606-978-979

UL. SZLAK, STARE MIASTO
38 m2, 6 piętro, nowe, umeblowana 
kuchnia, 
miejsce postojowe w cenie. 
CENA: 550 000 zł

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

GAJ
32 a (11 budowlane), piękna widokowa 
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na 
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420 000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

WOŁOWICE GM.CZERNICHÓW  
Nowy dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym o powierzchni całkowitej  
251 m2 Działka o pow. 11 a 
CENA: 450 000 zł - do negocjacji.

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

UL. CHOPINA
2 pokojowe - ładne, słoneczne  
mieszkanie 57,6 m2,  
III piętro, 2 balkony.
CENA: 480 000 zł

Nieruchomości B.W.TARABA 
Tel. (12) 422-95-18

REJON GROTTGERA
3 pokojowe, piękne klasyczne mieszkanie 101,2 m2,  

wymaga remontu, III piętro w międzywojennej  
wyremontowanej kamienicy

CENA: 700 000 zł
Nieruchomości B.W.TARABA 

Tel. (12) 422-95-18

BRONOWICE
OK. BRONOWICKIEJ
mieszkanie 49,70 m2
2 pokoje, jasna kuchnia, loggia
Parter/2 p., ocieplony blok, nowe instalacje.
CENA: 375.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (12) 636-22-44

WOLA JUSTOWSKA
dom bliźniak 160 m2
działka 4 a, stan deweloperski
Wysoki standard, spokojna okolica
CENA: 1.450.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel.(12) 636-22-44

KRAKÓW, EMAUS
Działka w całości budowlana o pow. 
1905 m2, na Woli Justowskiej, z osob-
nym wjazdem. Teren płaski w kształcie 
prostokąta. Aktualne WZ na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych o pow. 480 m2.
CENA: 1 800 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

MOGILANY Parkowe Wzgórze 
SUPERKOMFORTOWY  
DOM DO WYNAJĘCIA,
osiedle zamknięte, 160 m2
CENA: 3 500 zł

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

UL. ARMII KRAJOWEJ
Lokal do wynajęcia
Tarasy Verona 65 m2
CENA: 2600 zł

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

KRAKÓW, UL. ODROWĄŻA
Do wynajęcia 66 m2, po remoncie,  
2 oddzielne umeblowane pokoje, oddzielna 
duża kuchnia wyposażona: lodówka, pralka. 
Łóżka do uzgodnienia. W mieszkaniu  
jest pianino i fortepian.
CENA: 1.500 zł

GEOFORMAT
TEL. (12) 623-02-69

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ  
TARASY VERONA 
Do wynajęcia 44,3 m2, apartament 2-pok.  
z aneksem kuchennym, 10/14 p.,  
2 tarasy, wys. stand. wyk., kuchnia i łazienka 
urządzone, pokoje umeblowane. Basen, 
siłownia, sauna. Wynagrodzenie płaci 
właściciel. CENA: 2.000 zł
GEOFORMAT
TEL. (12) 623-02-69
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MODLNICA – OSTATNIE DWA DOMY!!!
Kameralne osiedle przy lesie
Domy wolnostojące -  pow. użytkowa  
130 m2, działka 6-7 a, 5 pokoi, podpiwnic-
zony, inwestycja na ukończeniu.  
Cena: 580 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353-66-99

OLSZANICA 
działka o pow. 1997 m2 z decyzją WZ dla zabudowy  

bliźniaczej (maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą asfaltową, 
wszystkie media w drodze. 

CENA: 1 150 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

KOBYLANY gm. Zabierzów 
budowlana działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 

pośród drzew, na działce stary sad, dojazd od drogi  
asfaltowej ostatnie 150 m drogą utwardzoną przez las.  

CENA: 600 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

ZIELONKI
centrum, 180 m2, stan deweloperski,  
podpiwniczony, 5 pokoi. Działka 9 a.  
Of 223.
CENA: 850 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (12) 292-43-23

WIELICZKA
210 m2, do zamieszkania/częściowego 
wykończenia; rozłożysta, niska bryła,  
6 pokoi. Dz. 9 a. Of 1824.
CENA: 820 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (12) 292-43-23

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

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy, narożny lokal 
usługowo - handlowy pow. 75 m2.
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Na przeciwko lokalu znajduje się 
przystanek tramwajowy.
CENA wynajmu 9000 zł/m-c
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

GM. ZIELONKI, BRZOZÓWKA
Dom wolnost. o pow.: 240 m2, pow. działki: 
56 a, Piwnice: garaż, kotłownia, 3 pom.. 
Parter: wiatrołap, hall, 3 pok., kuchnia, 
łazienka. Piętro: 4 pok., łazienka, hall. 
Poddasze użytkowe. Oferta na wyłączność: 
nr 7187. CENA: 900 000 zł

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

SKAWINA
Dom wolnost. jednorodz. pow.: 166 m2, 
pow. dz.: 7,90 a. Parter: garaż, wiatrołap, 
holl, wc, kuchnia z jadalnią oraz salon 
z kominkiem i wyjście na taras (40 m2). 
Piętro: 3 sypialnie, łazienka. Oferta na 
wyłączność: nr 7177. CENA: 760 000 zł 

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA
Piękne 4-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze w kamienicy 

secesyjnej o pow. 102,5 m2. 
CENA: 994 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64

KRAKÓW, UL. FELICJANEK
atrakcyjny II-poziomowy apartament o pow. użytk. 75 m2 

(pow. całk. 90 m2).
CENA: 749 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64

ŚRÓDMIEŚCIE
5,11 a, blisko Ronda Mogilskiego, w sąsiedztwie zabudowy 

wysokiej. Działka doskonała na lokatę kapitału. 

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

BOREK FAŁĘCKI
Bardzo atrakcyjna lokalizacja – rejon ul. Żywieckiej; 32,5 a, 

działka o elastycznym przeznaczeniu, wymiary: 45 m x 70 m.
CENA 60.000 zł/a

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
bliźniak 175 m2, 4 a
CENA: 840 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353-66-99

UL. ZYBLIKIEWICZA 5
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m².  
Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy,  
do odświeżenia. Świetna lokalizacja  
– 7 min do Rynku Gł.
CENA : 199.900 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

MODLNICZKA, UL. WSPÓLNA 
Osiedle na Wzgórzu, dom wolnost., gotowy 
do odbioru o pow. całk. 187 m², dz ok. 7,5 a. 
Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan 
deweloperski. Działka ogrodzona, ogród 
zagospodarowany. 
CENA: 699.000 zł brutto

B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Gdańsk KiełpinekQQ , 54 m2, dwupoziomowe z 15 m2 ta-
rasem. Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD. 
Łazienka wykafelkowana. Mieszkanie gotowe do zamiesz-
kania. Cena: 349.000 zł. Tel. 601-832-507, e-mail: a.siwa-
niedrowska@wp.pl

Górowo Iławeckie,QQ  59,8 m2, blok ocieplony, klatka od-
malowana, spokojne osiedle, środkowa klatka schodowa. 
Cena 90.000 zł. Tel. 89-761-02-90, e-mail: barbarake-
der64@wp.pl

Kielce WietrzniaQQ , 52,5 m2, wykończone w wysokim stan-
dardzie, meble na zamówienie. Wspaniały widok z balkonu 
na Telegraf, cisza i spokój, brama wjazdowa do posesji i 
drzwi garażowe sterowane pilotem, duża piwnica. Miej-
sce postojowe w garażu podziemnym w bardzo dobrym 
miejscu przy bramie. Cena 349.000 zł. Tel. 696-488-481, 
e-mail: dari1@poczta.onet.pl

Kraków, os. AlbertyńskieQQ , 41,2 m2, IV piętro/IV, dwupoko-
jowe z oddzielną kuchnią i loggią. Blok z cegły, wyremonto-
wany, ocieplony, zadbany, otwierany na domofon. Do miesz-
kania przynależy piwnica ok. 5 m2, dodatkowo na parterze 
jest wózkownia, a na każdym piętrze suszarnia. Teren bardzo 
ładny, zielony, z placami zabaw i parkiem. Cena 255.000. Tel. 
604-111-156, e-mail: aneta_kepka@wp.pl

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka 4 a, poło-
wa domu z 1960 r. W skład sprzedawanej nieruchomości 
wchodzą: piwnice o pow.62 m2, mieszkanie o pow. 62 
m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka). Część mieszkalna 
po generalnym remoncie, wysokie poddasze do własnej 
aranżacji. Do dyspozycji przyszłego właściciela będzie 
ogród o pow. 1,1 a, do którego wyjście jest z piwnicy lub 
mieszkania. Cena 510.000 zł. Tel. 507-654-478, e-mail: 
mieszkaniebiala@poczta.fm 

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym wejściem, 
50 m2, działka 1,1 a, wjazd na samochód, dwupoziomo-
we, po generalnym remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 
290.000 zł. Tel. 793-003-939

Kraków, Centrum, k. kina KijówQQ , 53 m2, III piętro, trzy 
pokoje + oddzielne pomieszczenie mieszkalne, przed-
pokój, łazienka, kuchnia z oknem na mały pokój, długi 
balkon, piwnica; drzwi wejściowe metalowe Gerda, okna 
plastikowe, winda, obok m. zsyp; hipoteczne, w b. dobrym 
stanie. Cena 480.000 zł. Tel. 609-197-936

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Podgórze, 53,5 m2, dwupoko-
jowe, własnościowe. Czynsz miesięczny – 290 zł. Kuchnia 
elektryczna, indywidualne opomiarowanie (woda i ciepło). 
Cena 399.000 zł. Tel. 604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@
gmail.com

Kraków, ul. Fiołkowa, QQ jednopokojowe, eleganckie, garaż. 
Cena 220.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Gdańska, QQ Olsza II, 38 m2, wysoki parter, 
dwupokojowe, jasna kuchnia, loggia, piwnica. Bardzo 
dobra lokalizacja – blisko przychodnia z apteką, szkoły, 
przedszkola, sklepy. Komunikacja MPK doskonała w każ-
dym kierunku. Cicha okolica, dużo zieleni. Cena 297.000 
zł. Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Grota RoweckiegoQQ  - Zachodnia, Podgórze, 
47,8 m2, w stanie deweloperskim, z dużym balkonem. 
Salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka. Do mieszka-
nia przynależy komórka lokatorska. Umowa przyrzeczona 
przewidziana na marzec 2010 r. Cena 305.000 zł. Tel. 886-
546-942, e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul. ImbramowskaQQ , Krowodrza, 69 m2, tzypo-
kojowe (20,15,12 m2) + kuchnia + łazienka + WC + 
podwójny korytarz + duża loggia + piwnica. Wysoki 
standard, słoneczne i przestronne. W łazience wanna 
z hydromasażem, kuchnia zabudowana ze sprzętem 
AGD. Blok ocieplony, duża klatka schodowa, dwie windy, 
centralne ogrzewanie z regulacja, miejsca parkingowe, 
zielona okolica. Cena 445.000 zł. Tel. 792-301-969, e-mail: 
kalinovska@hotmail.com

Kraków, ul. Jahody, QQ Ruczaj, 62 m2, trzypokojowe, IV pię-
tro, salon połączony z kuchnią, dwie sypialnie, łazienka, 
wc, przedpokój. Mieszkanie jasne i przestronne. Cena 
390.000 zł. Tel. 604-410-207

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa plomba z 
2001 r., wykończone, umeblowane – stan do wejścia od 
zaraz. Ciche miejsce, zieleń. Cena 890.000 zł do negocjacji. 
Tel. 691-676-091, e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego, QQ Łobzów, 53 m2, trzy-
pokojowe, jasna kuchnia, zabudowana loggia (widok na 
Wawel, Kopiec Kościuszki, Tatry). W przedpokoju duża 
szafa wnękowa. Blok przy ogrodzie Łobzów, deptaku 
Młynówka Królewska, obok Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Cena 407.000 zł. Tel. 602-694-422

Kraków, ul. Konarskiego, QQ Śródmieście, 39 m2, dwa pokoje 
z aneksem kuchennym i balkonem, III piętro/IV. Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie, znajduje się w kamienicy wybu-
dowanej w 1936 r., kompleksowo wyremontowanej. Cena 
415.000 zł. Tel. 602-230-873, e-mail: nina@tenia.com.pl 

Kraków, ul. KoziaQQ , Podgórze, TBS, 53 m2, dwupokojowe, 
I piętro/IV (jest winda), blok z 2003 r., balkon w kształcie 
litery L, okna wychodzą na stronę południową. Mieszkanie 
słoneczne, ustawne, odmalowane w sierpniu 2009 r. Wokół 
tereny rekreacyjne, zieleń, przystań żeglarska, wypożyczal-
nia sprzętu wodnego, kąpielisko, boisko. Cena 162.000 zł. 
Tel. 505-255-342, e-mail: krowokur@onet.eu

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ Krowodrza, 64 m2, III 
piętro/ IV, czteropokojowe, osobna widna kuchnia, łazienka 
i wc, duży balkon – loggia, normalna piwnica + dodatkowe 
pomieszczenie w piwnicy razem z sąsiadem. Cena 439.999 
zł. Tel. 506-764-174, e-mail: michal_macko@yahoo.com 

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 40 m2, VIII piętro, 
nowoczesne wnętrze, w pełni wyposażone i urządzone, z bal-
konem (widok na panoramę Krakowa). Kompleks ogrodzony 
i monitorowany. Cena 318.000 zł. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 92 m2, dwupo-
ziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) oraz komórką 
lokatorską. Budynek dwupiętrowy na ogrodzonej posesji 
z własna kotłownią. I poziom: salon z kominkiem i balko-
nem, kuchnia półotwarta z jadalnią, łazienka. II poziom: 
dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie sprzedawane wraz z 
meblami i wyposażeniem. Cena 790.000 zł. Tel. 794-307-
438, email: jbski@wp.pl

Kraków, Nowa HutaQQ , M3 w centrum 48 m2, parter, do 
odnowienia. W kuchni i łazience płytki, w pokojach parkiet. 
Okna pcv. Cena 240.000. Tel 602-673-957

Kraków, ul. Obozowa, QQ Dębniki, 56 m2, dwupokojowe z 
oddzielną kuchnią i balkonem, I piętro/ III, blok z 2001 r. Do 
mieszkania przynależą jako część wspólna: pomieszczenia 
gospodarcze oraz taras na dachu budynku. Podłączony 
internet, telefon, domofon. Parking pod blokiem. Teren 
zagospodarowany, spokojna okolica, dobre połączenie 
komunikacyjne. Cena 385.000 zł, e-mail: joanna.glownia@
bp.com 

Kraków, Olsza 2QQ , 38 m2, M 2. Cena 297.000 zł. Tel. 798-
351-904

Kraków, os. Oświecenia, QQ 54 m2, I piętro/X, dwupokojowe, 
kuchnia, zabudowany balkon, piwnica. Mieszkanie własno-
ściowe, do remontu. Cena 297.000 zł. Tel. 12-638-46-78

Kraków, ul. Prądnicka, QQ 37,4, 2 pokoje, IX p./ X p., flizy, 
okna plastikowe, 2 windy, piwnica, blisko do sklepu Kau-
fland. Cena 245.000 zł do negocjacji. Tel. 501-616-244

Kraków, ul. Pszona, QQ trzypokojowe, nowe, wykończone, 
garaż. Cena 490.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Słomczyńskiego, QQ 43 m2, dwupokojowe, I 
piętro, wysoki standard, duży balkon 8 m długości (wyjście 
z dwóch pokoi), miejsce parkingowe, piękny widok na 
panoramę Krakowa. Do mieszkania przynależy piwnica (3 
m2). Cena 330.000 zł. Tel. 600-559-018

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)

Do sprzedania  
działka budowlana 32 a

Masłomiąca
Cena 450.000 zł

Great House
Tel. 605-877-476

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl



98

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 02/2010  29.01 – 11.02.2010

Kraków, os. SpółdzielczeQQ , Nowa Huta, 50 m2, III piętro/
IV, dwupokojowe, z dużą, słoneczną kuchnią, łazienką i 
loggią. Okolica zielona, spokojna, w pobliżu także przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Cena 
270.000 zł. Tel. 600-417-528, e-mail: izolda01@wp.pl

Kraków, Stare Miasto, QQ 93 m2, II p., trzypokojowe, w 
odrestaurowanej kamienicy. Własność hipoteczna, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie gazowe, wysoki standard. 
Cena 1.350.000 zł. Tel. 503-035-210

Kraków, ul. Turniejowa,QQ  Podgórze, 73 m2, trzypokojowe 
+ miejsce parkingowe w cenie mieszkania. Osobna kuch-
nia, wyposażona, lodówka, kuchnia z piekarnikiem, okap, 
płytki, łazienka, wc, przedpokój – płytki, pokoje – panele. 
Dwa balkony, okno kuchenne + mały pokój – rolety. Za-
mieszkane tylko w 2006 r. Cena 490.000 zł. Tel. 785-555-
559, e-mail: misiek@kr.home.pl

Kraków, ul. Turniejowa, QQ Podgórze, 95 m2, blok z cegły z 
1998 r. Mieszkanie ma cztery osobne pokoje, na podłogach 
parkiet. Kuchnia osobna, jasna, ze spiżarką (13 m2), widna 
łazienka, osobne WC, w przedpokoju szafa wnękowa z lu-
strami oraz pawlacze. Mieszkanie ma loggię (ok. 8 m2) oraz 
piwnicę. W pobliżu park, place zabaw dla dzieci, żłobek, 
szkoły, basen, sklepy. Cena 530.000 zł do negocjacji. Tel. 
503-053-854, e-mail: annape@poczta.fm 

Kraków, ul. Zakątek, QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia. Cena 
395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, ul. Zamoyskiego, QQ Stare Podgórze, 48 m2 + 5 m2 
część wspólna, II piętro, zadbana kamienica po general-
nym remoncie, C.O. – MPEC, wyposażone. Cena 1500 zł 
+ opłaty (czynsz 200 zł + gaz + prąd). Tel. 505-323-608 
(dzwonić po godz. 15)

Mrągowo, QQ 43 m2 (54 m2 po podłodze), własność notarial-
na. Komfortowo urządzone, blok z 2001 r., centrum, widok 
z balkonu na jezioro Czos, promenadę. Cisza, spokój, teren 
ogrodzony. Sprzedam z wyposażeniem. Cena 170.000 zł. 
Tel. 693-001-268, e-mail: 50936315@pro.onet.pl

Reda,QQ  76,1 m2, dwupoziomowe; I poziom: duży salon z 
ozdobnym kominkiem, jasna kuchnia, łazienka z pryszni-
cem z panelem do masażu, przedpokój; II poziom: dwa 
pokoje w tym jeden ze skosami, łazienka z wanną, przed-
pokój. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 5,6 m2. 
Cena: 439.000 zł. Tel. 796-569-944

Rogów, QQ 53,7 m2, działka budowlana 500 m2 i garaż. Cena 
160.000 zł. Tel. 606-872-655, e-mail: eliza9913@wp.pl

Skawina, QQ 50 m2, dwupokojowe, na I piętrze jednopię-
trowego budynku z cegły. Jasna kuchnia, umeblowana, 
nowe okna pcv, drzwi antywłamaniowe, panele podłogo-
we, piwnica. Cena 260.000 zł. Tel. 603-782-440, e-mail: 
nummus@wp.pl

Skawina, QQ ul. Studzińskiego, 35 m2, I piętro, atrakcyjne, 
umeblowane mieszkanie TBS. Pokój, w pełni wyposażona 
kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie go-
spodarcze. Nowe, kameralne osiedle w odległości 1 km 
od granicy Krakowa. W sąsiedztwie sklepy i niezbędna 
infrastruktura oraz przystanek autobusowy. Cena 105.000 
zł. Tel. 600-002-441, e-mail: skawinatbs@onet.pl 

Szczecin, QQ Mierzyn, 50 m2, dwupoziomowe w budynku z 
cegły. I poziom: salon z aneksem kuchennym w drewnianej 
zabudowie, ze sprzętem AGD, łazienka z dużym oknem, z 
wanną i wc w jasnej tonacji; II poziom: sypialnia z miejscem 
na szafę; wyjście na balkon. Cena 239.000 zł. Kontakt 
e-mail: ip.mierzyn@op.pl

Świnoujście, QQ 66,5 m2, trzypokojowe, parter. Przestronne, 
funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych, poszerzone 
drzwi, podjazd do klatki, osiedle monitorowane, 50 m od 
lasu, parking ogólnodostępny. Cena 307.000 zł. Tel. 602-
156-125, e-mail: calka.malgorzata@wp.pl

Warszawa ŚródmieścieQQ , 36 m2, dwupokojowe z kuchnią, 
na pierwszym piętrze w trzypiętrowej kamienicy w bardzo 
dobrej lokalizacji, okna na ul. Świętojańską. Lokal jest po 
remoncie generalnym, kompletnie wyposażony w meble 
wysokiej jakości. Cena 580.000 zł. Tel. 519-135-316, e-mail: 
rrb16@tlen.pl

Warszawa WolaQQ , 30 m2, Pokój z oknami na wschód, 
kuchnia – okna na południe. Mieszkanie zadbane, zielona 
okolica, blisko CH KLIF, niedaleko CH ARKADIA. Dobra 
komunikacja, wszędzie blisko. Cena 260.000 zł. Tel. 501-
010-080, e-mail: kostrzesia@interia.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepowtarzalnej  
architekturze, pow. 470 m2 plus  

3 tarasy widokowe z bezpośrednim  
widokiem na panoramę Krakowa, położony 

w otoczeniu parku krajobrazowego  
na działce 1600 m2.
Cena 2.000.000 zł

Tel. 0 660 105 522
Więcej na www.dom500.pl

KRAKÓW – CENTRUM
Kamienica 717 m2, nowa, lokale sklepowe i biurowe

Cena 1.900.000 zł euro

Biuro Nieruchomości Alfa
Tel. 501-420-359
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Warszawa WłochyQQ -Okęcie, 75 m2, IV piętro, czteropo-
kojowe. Okna wychodzą na wschód, południe i zachód. 
Standard wykończenia dobry. Blok oddany do użytku w 
1985 r. Dostępne media: gaz ziemny, woda ciepła i zimna, 
prąd, telefon, TV kablowa, internet. Piwnica 2 m2. Cena 
465.000 zł. Tel. 606-155-784, e-mail: mieszkanie-17-
Stycznia@wp.pl

Warszawa Nowa PragaQQ , 47,5 m2, blok po termomo-
dernizacji i wymianie instalacji. Cicha okolica z dobrą 
infrastrukturą usługową, parkingi. W pobliżu dogodne 
połączenia komunikacyjne: tramwaj, autobus, kolej. Ist-
nieje możliwość dostosowania standardu wykończenia do 
oczekiwań nabywcy. Cena 265.000 zł. Tel. 885-559-977, 
e-mail: marlin@plusnet.pl

Warszawa, QQ Bielany, 51 m2, ciche, glazura, terakota, w po-
kojach parkiet, przedpokój w boazerii, w bardzo dobrym 

punkcie komunikacyjnym. Cena 390.000 zł. Tel. 889-904-
299, e-mail: agaska188@wp.pl 

ok. Warszawy, QQ Gocław, 32,5 m2, 1 pokój z loggią, przed-
pokój, kuchnia i łazienka. Okolica cicha, sklepy, fryzjer, 
CH Promenada, szkoła, przedszkole, żłobek, place zabaw, 
komunikacja MZK. Cena 280.000 zł do negocjacji. Tel. 609-
810-317, e-mail: annawt03@poczta.onet.pl

okQQ . Wieliczki, 39 m2, po kapitalnym remoncie. Wszystkie 
instalacje nowe, blok ocieplony w zeszłym roku. Okna 
PCV, drzwi antywłamaniowe, parkiet, płytki, umeblowane 
i wyposażone, pralka, lodówka, meble. Cena 200.000 zł. 
Tel. 793-158-358, e-mail: marek.kapusta@poczta.fm

Żywiec, QQ 28 m2, I piętro, na spokojnym zielonym osiedlu, 
mieszkanie słoneczne, bardzo ciepłe. W cenie meble 
kuchenne, duża drewniana 3-drzwiowa szafa w pokoju, 
szafa w przedpokoju oraz nowa pralka w łazience. Cena 
110.000 zł. Tel. 600-827-145

SPRZEDAŻ DOMY
Borne SulinowoQQ , 250 m2, działka 4,5 ha, w domu trzy 
samodzielne mieszkania. Nadaje się na mały pensjonat, 
dom spokojnej starości lub pod wynajem. Miejscowość 
wśród lasów nad jeziorem. Do mieszkań należą duże 

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”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

DZIAŁKA 30 a  
STARY PROKOCIM  

UL. LEGIONÓW  
WZiZT NA 2000 m2 , PROJEKT  

Tel. 502 274 043
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piwnice, strych i ogrodzona zagospodarowana działka. 
Cena 600.000 zł. Tel. 693-346-894, e-mail: ewa1964s@
interia.pl

Brzezie - Zabierzów, QQ 160 m2, działka 7 a, dom w stanie 
deweloperskim. Cena 545.000 zł. Tel. 509-013-626

Grabie, QQ 40 km od Krakowa, dom 200 m2, działka 14 a, 
dwa garaże + altana. Zadbany, wypielęgnowany ogród, 
widok z działki na góry; spokój, cisz i świeże powietrze. 
Cena 570.000 zł. Tel. 668-843-434

Kalwaria Zebrzydowska, QQ Podlesie, 160 m2, działka 8,6 a, 
wolnostojący budynek mieszkalny z częścią warsztatową, 
częściowo podpiwniczony, z poddaszem częściowo za-
adoptowanym. Przez lata funkcjonował warsztat stolarski. 
Idealna lokalizacja na adaptację na działalność produkcyj-
ną, handlową lub usługową. Wszystkie media: prąd, siła, 
woda, kanalizacja, gaz. Cena 305.000 zł. Tel. 604-498-754, 
e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka 3,6 ha, poło-
wa domu z 1960 r., kryty dachówką. W skład sprzedawanej 
nieruchomości wchodzą: piwnice (62 m2), mieszkanie o 
pow. 62m2, składające się z dwóch pokoi, 15 m2 kuchni, 
łazienki i przedpokoju. Część mieszkalna po generalnym 
remoncie, wysokie poddasze o pow. 62 m2 (ściana kolano-
wa na wys. ok. 1 m) do własnej aranżacji. Cena 510.000 zł 
do negocjacji. Tel. 507-654-478, e-mail: mieszkaniebiala1@
poczta.fm

Kraków, ul. Hamernia, QQ Wola Justowska, 380 m2, działka 4 
a. Budynek mieszkalno-usługowy, wysoki standard, własny 
kompleks SPA (grota solna, sauna, jacuzzi). Obecnie działa 
jako ośrodek wypoczynkowy: osiem pokoi z łazienkami, 
kuchnia, recepcja, salka z kominkiem oraz samodzielne 
dwupokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym i ła-
zienką. Na terenie posesji znajduje się parking, ogródek 

z oczkiem wodnym i grillem. Cena 2.600.000 zł. Tel. 501-
247-155, e-mail: biuro@jovicolors.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 173 m2, działka 4,5 
ha, podwyższony standard deweloperski. Parter: wiatrołap, 
holl, salon z kominkiem, wyjściem na taras i do ogrodu, 
kuchnia, jadalnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 
garaż. Poddasze: trzy duże piękne sypialnie, pokój kąpie-
lowy, garderoba, pralnia, duży holl. Cena 685.000 zł. Tel. 
502-179-145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 212 m2, działka 
4,52 a. Uroczy, usytuowany na wzgórzu w enklawie kilku 
domków w zamkniętym, monitorowanym osiedlu. Parter: 
wiatrołap, duży hall, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, 
pokój gościnny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. 
Poddasze: cztery sypialnie, pokój kąpielowy, duży hall. 
Cena 660.000 zł. Tel. 509-23-53-13, e-mail: mawieczorek@
poczta.onet.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice, 220 m2, działka 5 a, bliźniak 
z 2007 r., z basenem, wykończony, do zamieszkania. Cena 
1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, Nowa HutaQQ , 160 m2, działka 7 ha. Parter: wiatro-
łap, holl, salon z kominkiem, wyjście na taras i do ogrodu, 
kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze, garaż. Poddasze: trzy duże sypialnie, pokój 
kąpielowy, duża garderoba, hall. Podgrzewane podłogi w 
kuchni, wiatrołapie, holu, obu łazienkach, rolety antywła-
maniowe, alarm, bramy na pilota. Cena 1.050.000 zł. Tel. 
508-269-447, e-mail: megg_56@op.pl 

Kraków,QQ  Olsza, dom na działce 10,5 a, prąd, woda, kana-
lizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-781-580 

Kraków,QQ  ul. Przegorzalska, Zwierzyniec, 150 m2, działka 2,8 
a, dół ok. 90 m, góra o tej samej powierzchni, minus skosy, 
co daje ok. 60 m, dodatkowe 20 m zajmuje taras i garaż pod 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Sprzedam dom w zabudowie  
bliźniaczej w centrum Wisły 

Piętrowy, 108 m2, na pięknej widokowej działce,  
bez remontu, do zamieszkania. Chętnie w rozliczeniu 

dwupokojowe mieszkanie (do II p.) w Krakowie.
Tel. 033-858-39-02

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 

Działka w atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję mieszkaniową w Katowicach  
– Ligocie (obrzeże Brynowa). Uzbrojona, o pow. 5,6 a teren płaski o regular-

nym kształcie. Bardzo dobry dojazd. Cicha i spokojna okolica.
Dla zdecydowanego Klienta dysponujemy Koncepcją Architektoniczną  

na budynek wielorodzinny o powierzchni użytkowej 615 m².

Cena: 330.000 PLN
Tel. 665 50 20 15

OFERTA  
DLA  

INWESTORA
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nim. Bardzo ładna bryła budynku. Na dole są dwa wykoń-
czone pokoje, łazienka, osobna ubikacja, dwa przedpokoje 
i trzeci pokój do wykończenia. Na górze mogą być dwa lub 
trzy pokoje, zależnie od potrzeb. Z góry rozciąga się piękny 
widok na Wisłę. Cena 570.000 zł. Tel. 504-120-162

Lanckorona, QQ 30 min. od Centrum Krakowa, powierzchnia 
ok. 240 m2, działka widokowa 18,5 a; parter luksusowo 
wykończony, poddasze w stanie deweloperskim, garaż w 
budynku. Cena 780.000 zł. Tel. 511-720-282

okQQ . Lęborka, Dziechlino, 134 m2, salon 36 m2, działka 0,3 
a, położony w pięknej wsi z widokiem na lasy i pola. 4 km 
do jeziora Krępkowice. Budynek i działka nie są obciążo-
ne hipoteką. Cena 500.000 zł. Tel. 602-698-532, e-mail: 
portofino0@op.pl

Lublin, QQ Jakubowice Konińskie, 350 m2, działka 1 ha. Par-
ter: hall, kuchnia, salon, pokój, łazienka, kotłownia, garaż 
na dwa samochody. Piętro: hall, cztery pokoje, łazienka. 

Wykonane tynki i gładzie, docieplenie poddasza, wylewki, 
ogrzewanie CO piecyk 2-funkc. z zasobnikiem, wkład ko-
minkowy z płaszczem wodnym, elektryka, alarm, instalacja 
odgromowa. Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 514-564-
367, e-mail: edachphu@wp.pl 

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,5 a ogrodzona i 
zagospodarowana. Nowy, wykończony, kominek, alarm, 
rolety, kuchnia z AGD, wykończona łazienka. Cena 650.000 
zł. Tel. 600-913-814

Michałowice – Komora, QQ 180 m2, działka 4 a, enklawa 
kilku domów na zamkniętym, strzeżonym osiedlu. Wysoki 
standard, wykończony, urządzony, do zamieszkania. Cena 
900.000 zł. Tel. 509-828-437, 602-648-464

Michałowice – Komora, QQ 245 m2, nowy, luksusowy, do 
zamieszkania. W rozliczeniu możliwe mieszkanie (dziel-
nica obojętna). Cena 1.200.000 zł. Tel. 12-357-14-89 
(wieczorem)

Michałowice-Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; dom 176 
m2, stan surowy otwarty. Działka 8,3 a, widokowa, po-
łudniowa. Media: prąd, woda, telefon – na działce. Prąd 
i gaz opłacone, tylko podłączać. Cena 440.000 zł. Tel. 
601-400-105

Mogilany, QQ 163 m2, działka 21 a z lasem, dom w zabu-
dowie bliźniaczej, wykończony, do zamieszkania. Teren 

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  
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Sprzedam nowe domy:
Kraków - Sidzina,  
ul. Petrażyckiego.
Gaj - gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602 755 654
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ogrodzony, kostka, bramy na pilota, piec kondensacyjny, 
ogrzewanie podłogowe, piękny widok, super lokalizacja. 
Cena 760.000 zł. Tel. 601-803-540

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 a, nowy, 
wykończony, alarm, rolety, kamery, teletechnika, pięć 
pokoi, dwie łazienki, garaż. Cena 1.259.000 zł. Tel. 606-
400-808

Mszana Dolna, QQ 168 m2, działka 35 a, dom w stanie suro-
wym otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 721-864-615 

Myślenice/Polanka, QQ 375 m2 z częścią usługową (moto-
ryzacja), działka 12 a, możliwa zamiana na mieszkanie w 
Krakowie. Cena 590.000 zł. Tel. 508-008-308.

NiepołomiceQQ , 100 m2, działka 1,1 ha, dom z budynkiem 
gospodarczym, przy drodze asfaltowej. W pobliżu znajduje 
się Centrum Handlowe, ośrodek zdrowia, apteka, przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, poczta itp. Bliska 
odległość do Puszczy Niepołomickiej i okolicznych lasów. 
Cena 750.000 zł. Tel. 696-087-526, e-mail: ssekunda@
interia.pl

Oświęcim, QQ 150 m2, działka 18 a. Dom komfortowy, z lat 
90.; parter: kuchnia + salon z kominkiem + dwa pokoje 
+ dwie łazienki; poddasze: trzy pokoje + łazienka. Cena 
600.000 zł do negocjacji. Tel. 33-842-56-97

Skawina,QQ  216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek wy-
konany w wysokim standardzie z najlepszych materiałów. 
Działka ogrodzona z bramą automatyczną. Wyjątkowo ci-
che miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 
zł. Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl

ok. Torunia, QQ Brzezinko, 120 m2, działka 40 a, przebudo-
wany w 2004 r. Do wykończenia została elewacja budynku 
oraz jedno pomieszczenie wewnątrz. Do oferty wchodzi 
także ziemia o pow. 30 a, którą można przekształcić w 
działkę budowlaną. Cena 320.000 zł. Tel. 601-752-276, 
e-mail: gacek278@wp.pl

ok. Warszawy, QQ Dawidy/ Podolszyn, 330 m2, działka 1,26 
ha, cicha okolica, 16 km do centrum Warszawy. Dom 
budowany w 2003 r., wykończony elegancko i nowocze-
śnie, łazienki 20 m2 (jacuzzi), 10 m2 (hydromasaż) i 15 m2 
z oknem w dachu nad wanną, salon 65 m2 z kominkiem, 
garaż na dwa samochody + wiata, kuchnia otwarta na 

salon, taras z grillem. Cena 1.740.000 zł. Tel. 661-300-856, 
e-mail: maggies1@wp.pl

gm. Wieliczka, QQ 160 m2, działka widokowa 9 a. Parter: 
gabinet, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, garaż; 
poddasze: cztery sypialnie, łazienka. Dach kryty dachówką 
Creaton, dojazd drogą asfaltową, blisko Wieliczki. Cena 
370.000 zł. Tel. 601-503-164.

Wieliczka QQ - Koźmice Wielkie, dom z cegły do remontu, 
ok. 80 m2, działka 88 a. Cena 190.000 zł, bezpośrednio. 
Tel. 508-008-308

gm. WieliczkaQQ , Mietniów, 145 m2, działka 10,14 a, dom 
częściowo wykończony, ocieplony, otynkowany z zewnątrz, 
instalacja wewnętrzna gazowa, elektryczna. Media: gaz – 
doprowadzony i rozprowadzony, prąd i woda – doprowa-
dzone do budynku. Parter: salon, kuchnia, łazienka, hall, 
wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, garaż. Poddasze: 
cztery sypialnie, garderoba, łazienka. Cena 420.000 zł. Tel. 
501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Wielka Wieś, QQ działka 8 a, cała budowlana, widokowa, 
nieuzbrojona. Cena 230.000 zł. Tel. 603-448-323 

WrząsowiceQQ , 152 m2, działka 5 a, w stanie deweloper-
skim PLUS, czyli posiada: okna, drzwi wejściowe, bramę 
garażową segmentową, automatycznie otwieraną, ocie-
plenie budynku wraz z elewacją i zewnętrznymi tynkami, 
ogrodzenie, brama wjazdowa, fotokomórki. Instalacje: 
wewnętrzne, gazowa, elektryczna, alarmowa, telewizja, 
domofon. Parter: wiatrołap, komunikacja, kuchnia, spiżar-
nia, salon, wc, garaż, pomieszczenie gospodarcze. Piętro: 
komunikacja, trzy pokoje, łazienka. Cena 499.000 zł. Tel. 
514-131-413

gm. Zielonki, QQ Korzkiew – Grębynice, pow. użytkowa z 
garażem 151 m2, dom w zabudowie bliźniaczej. Stan 
deweloperski – piec, grzejniki, instalacje, tynki, stolarka. 
Działka 5,85 a, widokowa lokalizacja. Cena 610.000 zł. Tel. 
664-091-281, e-mail krzysztof.pulchny@op.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ sześć działek 10 a, budowlanych lub w całości 60 
a, w centrum. Warunki zabudowy jednorodzinnej, media, 
dojazd asfaltem. Cena 8000 zł, w całości do negocjacji. 
Tel. 887-542-204

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
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okQQ . Bydgoszczy, Samociążek, działka 11,3 a, uzbrojona, 
ok. 300 m od Zalewu Koronowskiego, sąsiedztwie las i 
czysta przyroda, teren płaski. Cena 155.358 zł. Tel. 600-
925-149, e-mail: kjonczek@gmail.com

ok. Ełku, QQ Ciernie, działka 30,12 a, nad jeziorem Dybowskim 
(39,3 m linii brzegowej), oddalona od Ełku o 17 km, dojazd 
drogą asfaltową, a następnie utwardzoną, podciągnięty do 
granic działki prąd i woda. Możliwość ubiegania się o usta-
lenia warunków zabudowy gospodarczej. Cena 135.540 zł. 
Tel. 32-248-46-90, e-mail: atw_malocha@op.pl

Głogoczów, QQ działka 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary 
las, nowe domki jednorodzinne i nowopowstające aparta-
mentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane 
są już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 m od Zako-
pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zagospodarowania. 
Lub zamienię na mieszkanie w Krakowie. Cena 175.000 zł. 
Tel. 606-157-551, e-mail: boguslawput@wp.pl 

GorzyczkiQQ , działka 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 
19,5 x 64, dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo domków 
jednorodzinnych. Media do podłączenia. Blisko do kąpie-
lisk w Olzie. Cena 38.000 zł do niewielkiej negocjacji. Tel. 
508-064-036, e-mail: lucek5103@onet.eu

Jaworzno QQ Pieczyska, działka 26,5 a, nad rzeką, w okolicach 
lasów, w cichej spokojnej dzielnicy. Działka w kształcie zbli-
żonym do kwadratu. Dostępność mediów przy działce. Cena 
199.000 zł. Tel. 608-812-889, e-mail: knapik.anna@wp.pl

gm. Jerzmanowice GotkowiceQQ , trzy działki; 48 a – bu-
dowlano-rolna (widokowa), 56 a – rolna i 2 a – komercyjna 
(przy drodze Kraków–Olkusz), pod dużą reklamę. Tel. 12-
357-14-89 (wieczorem)

Karpacz, QQ działka 29,3 a, w strefie pośredniej miasta, w za-
sięgu mediów miejskich – sieć wodociągowa, energetycz-
na, telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony na 
cele usług turystycznych i komercyjnych. Tel. 655-174-124, 
e-mail: dorota.koszykowska@agro-handel.com.pl

Kielce, QQ centrum, działka 12 a, warunki zabudowy pod 
budynek mieszkaniowo-usługowy o powierzchni ok. 3500 
m2. Cena 1.500.000 zł. Tel. 602-722-524, e-mail: fhkrzysz-
tof@interia.pl

Konary, QQ działka 20 a, w całości budowlana, w kształcie 
trapezu (41 x 49), z widokiem na Kraków, Las Wolski 
(Klasztor Kamedułów); prąd na działce, woda i gaz obok. 
Cena 11.000 zł/a. Tel. 12-427-04-70, 602-740-010

KrakówQQ , Bieżanów, działka 174 a, komercyjna, WZiZT. 
Cena 9900 zł/a. Tel. 508 008 308

KrakówQQ , ul. Emaus, Wola Justowska, Zwierzyniec, działka 
16,4 a (35 x 45 m), w spokojnej okolicy z dużą ilością ziele-
ni. Posiada dwie WZ na dom w zabudowie bliźniaczej oraz 
na dom jednorodzinny. W obu przypadkach powierzchnia 
zabudowy wynosi około 320 m2. Prąd i kanalizacja na 
działce, woda i gaz w ulicy. Cena 2.100.000 zł. Tel. 691-
524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

Kraków, ul. Ks. Józefa, QQ 10 a, budowlana z aktualną WZ, 
wszystkie media, na południowym stoku, przepiękny wi-
dok na Wisłę, Tyniec i pogórze Tatr. Cena 550.000 zł lub 
130.000 Euro. Tel. 12-429-71-19

KrakówQQ , ul. Spacerowa trzy działki budowlane o pow. 
8,8 a, 6,5 a, 6,3 a, z pozwoleniem na budowę; gaz, prąd, 
woda, kanalizacja przy drodze asfaltowej, ekspozycja po-
łudniowa. Cena 35.000 zł/a. Tel. 601-400-623

KrakówQQ , Wola Justowska, ul. Astronomów, działka rolna, 
wym. 30 m x 220 m, widok na obserwatorium astronomicz-
ne, położona na najwyższym wzniesieniu w Krakowie, koło 
Lasu Wolskiego. Cena 1.200.000 zł. Tel. 501-249-249

Książniczki, QQ działka 62,46 a (wym. 80 m x 76 m), pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową. Media w działce: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon. Cena 1.186.740 zł. 
Tel. 601-440-328

ModlnicaQQ , działka 20 a, budowlana, ok. 10 km od Krakowa. 
Istnieje możliwość sprzedaży 10 a – cena 25.000 zł/a, 20 a  
– 430.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

gm.QQ  Mogilany, Gaj, piękne, uzbrojone działki budowlane. 
Do centrum Krakowa tylko 12 km, komunikacja miejska. 
Cena od 25.000 zł/a do negocjacji. Tel. 603-985-846

ok. Ojcowa, QQ działka 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 
zł. Tel. 503-307-857, 0508-156-149 

Sidzina k. Skawiny, QQ działka budowlana, 17 a, dobra lo-
kalizacja pod działalność gospodarczą. Cena 18.000 zł/a. 
Tel. 506-349-093

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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Kamienica, QQ Kamienna Góra, centrum miasta, 539,5 m2, 
działka 1,6 a. Obiekt idealny na cele biurowe, użytkowe, 
handlowe. Kamienica jest piętrowa, podpiwniczona z 
poddaszem, w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta, 50 m 
od centrum, obok ZUS-u, Banku Zachodniego oraz parku. 
W pobliżu jest również szkoła. Cena 1.250.000 zł. Tel. 607-
460-633, e-mail: inglotto@wp.pl

KamienicaQQ , Kraków, ul. Długa przy Plantach, odrestauro-
wana, dwa piętra; III piętro i strych do adaptacji z moż-
liwością nadbudowy kondygnacji. Sprzedam razem lub 
oddzielnie. Uregulowany stan prawny (księgi wieczyste). 
Cena 3.400.000 zł. Tel. 607-050-398.

Lokal, QQ śródmieście, 82 m2, na cichą działalność lub dla 
dwóch rodzin; cztery pokoje, kuchnię, dwa przedpokoje, 
dwie loggie, dwie łazienki, dwa wejścia, dwie piwnice, 
dwa miejsca postojowe. W cenie mieszkania 1 garaż (23 
m2). Cena 630.000 zł. Tel. 509-194-085

Lokal handlowy,QQ  Borek Fałęcki, 30 m2, wolno stojący z 
2006 r., dach z blachy ocynk. trapezowej. Wyposażony: 
WC, internet, klimatyzacja, woda, prąd. Posiada: pomiesz-
czenie handlowe 23 m2 + zaplecze 3 m2 + przedsionek 
socjalny 1,2 m2, WC 1,1 m2, dwa bezpośrednie wejścia. 
Okna i drzwi witrynowe. Cena 35.000 zł. Tel. 601-424-550, 
e-mail: jacneb@wp.pl

Lokal, QQ ul. Grzegórzecka, rejon Galerii Kazimierz, 270 m2, 
parter i piwnica, hipoteczne, kamienica. Cena 799.000 zł. 
Okazja. Tel. 666-34-88-15 

Marina motorowodnaQQ , Szczecin, 500 m2, działka 40 a, 
działka 4000 m2 z dostępem do rzeki Regalica, pomosty, 
slip w budowie. Hala wysoka 7 m – 250 m2, hala magazyno-
wa 150 m2, biura 100 m2, dwa garaże. Drogi wewnętrzne 
i parkingi utwardzone. Całość ogrodzona i dozorowana. 
Dodatkowo domek 30 m2 z garażem – może służyć jako 
mieszkanie służbowe. Cena 1.800.000 zł. Tel. 601-785-941, 
e-mail: pakuz@wp.pl

Pawilon gastronomiczny, QQ Świnoujście, promenada 
nadmorska, ok. 50 m od plaży. Obiekt składa się z 40 m2 
ogródka piwnego i kuchni o powierzchni 20 m2. Lokal 
posiada wszelkie niezbędne odbiory sanepidu. Wyposa-
żenie w cenie. Cena 140.000 zł. Tel. 506-098-099, e-mail: 
adam@dwi.pl

SzczygliceQQ , 50 a, budowlana, M1U – budownictwo miesz-
kaniowe, usługi, przy drodze Kraków–Balice. Szerokość: 
170 m x 42–27 m, z możliwością zabudowy szeregowej 
lub bliźniaczej. Teren zabudowy jednorodzinnej, spokojny, 
z infrastrukturą, media w drodze: kanalizacja, prąd, gaz, 
woda. Cena 1.300.000 zł. Tel. 504-940-997, e-mail: kkin-
ga02@gmail.com

gm. Świątniki Górne, QQ Rzeszotary, działka 9 a, przy drodze 
asfaltowej. Media: prąd, woda, gaz – w granicy działki. 
Działka w spokojnej i bezpiecznej okolicy, szybki dojazd 
do Krakowa. Cena 145.000 zł. Tel. 510-554-755

Wieliczka/PrzebieczanyQQ , działka 16 a, komercyjna, przy 
trasie. Cena 170.000 zł. Tel. 508-008-308

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, działka 10,6 a, budowlana, ogro-
dzona, dojazd drogą asfaltową, media w granicy + kanali-
zacja. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 600-336-480

ok. Włocławka, QQ Kłóbka, działka 1,7 ha, siedliskowa, w 
sąsiedztwie Skansenu Ziemi Kujawskiej. Dwa budynki 58 
m2 i 80 m2 z poddaszem, co olejowe, wodociąg wiejski, 
dojazd utwardzony. Wspaniałe miejsce na agroturystykę, 
zajazd itp. Cena 420.000 zł. Tel. 667-016-333, e-mail: 
mhermanowicz@neostrada.pl

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice Go-
rzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się dwa domy 
(jeden – budownictwo przedwojenne, drugi – lata 90.), 
budynek gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej pow. 1400 
m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym 
umeblowaniem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha 
pola. Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie agrotu-
rystyki, jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. 
Cena 800.000 zł. Tel. 501-054-104
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gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.
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Restauracja, QQ ok. ul. Szerokiej, Kazimierz, 160 m2, prospe-
rująca, do 70 osób, dodatkowo latem ok. 30 w ogródku. 
Restauracja ma grono stałych klientów, współpracuje z 
organizatorami turystyki. Do przejęcia ze stałą załogą 
oraz wszelkimi umowami. Miesięczny czynsz za wynajem 
lokalu to 6000 zł, odstępne za wyposażenie do ustalenia. 
Tel. 798-372-092, e-mail: restauracja4@gmail.com

StrychQQ , ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 m2, strych z pra-
womocnym pozwoleniem na nadbudowę kamienicy. Po 
wykonaniu inwestycji powstanie pięć dwupoziomowych 
apartamentów. Cena 3.650.000 zł. Tel. 502-149-635

KUPNO
Dom, QQ do remontu lub stan surowy zamknięty, okolice 
Myślenic, Gdowa, Rabki, Lubomierza, Poręby Wielkiej, 
Makowa Podhalańskiego. Tel. 12-638-00-56

Mieszkanie QQ o powierzchni 40–60 m2, nowe budownictwo, 
z dobrą komunikacją, wykluczony parter oraz Nowa Huta. 
Tel. 502-176-005 

Mieszkanie, QQ trzy-, czteropokojowe w Krowodrzy, w niskim 
bloku. Tel. 604-291-879

Mieszkanie, QQ Sopot, Dolina Gołębiewska, od 52 m2 do 52 
m2, dwupokojowe w dobrym stanie, nie od strony Al. Nie-
podległości. Miejsce garażowe, balkon oraz piwnica – mile 
widziane. Cena 500.000 zł. Tel. 602-418-454

Strych, QQ do adaptacji w centrum Krakowa. Tel. 509-779-452

ZAMIANA
Mieszkanie, Gdańsk,QQ  38 m2, V p./X p., dwa pokoje, kuch-
nia, łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza. Zamienię 
na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

GdańskQQ  Morena, 51 m2, dwupokojowe. Mieszkanie czę-
ściowo umeblowane, kuchnia w zabudowie z piekarnikiem, 
płytą i lodówką. W przedpokoju i sypialni szafy wnękowe. 
Do mieszkania należy również taras o pow. 42 m2 i ogródek 

10 m2 z widokiem na Gdańsk. Osiedle kameralne, spokojne, 
strzeżone. Cena 1300 + opłaty licznikowe. Tel. 600-378-
642, e-mail: pamichna@wp.pl

Katowice QQ Koszutka, 110 m2, przestronne, jasne mieszkanie 
zajmujące jedną kondygnację willi z ogrodem. Niezależ-
ne wejście, trzy samodzielne, duże pokoje, wyposażona 
kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój, balkon. Dosko-
nała lokalizacja – 5 minut pieszo do centrum miasta, do 
najbliższego przystanku autobusowego 50 m. Cena 3000 
zł. Tel. 600-313-602, e-mail: joanna.nalecz@gmail.com

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ 67 m2, X piętro, nowe, kom-
pleks o nowoczesnej architekturze, monitoring, ochrona, 
w pobliżu Błoń. Dodatkowo możliwość korzystania z 
centrum SPA i basenu w budynku. Do lokalu przynależą 2 
widokowe tarasy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 2800 
zł + media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ 43 m2, XI piętro, nowe, kom-
pleks o nowoczesnej architekturze, monitoring, ochrona, 
w pobliżu Błoń. Dodatkowo możliwość korzystania z 
centrum SPA i basenu w budynku. Do lokalu przynależą 2 
widokowe tarasy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 1800 
zł + media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 51 m2, dwa pokoje 
z aneksem kuchennym, łazienka, wc, widokowy balkon, 
super komfort, w pełni umeblowane, monitoring i ochro-
na. Cena 1200 zł + media. Tel. 504-405-609

Kraków, ok. Bonarka City Center, QQ 53 m2, dwupokojowe, 
komfortowe, w pełni wyposażone, w cenie garaż. Cena 
2000 zł + media. Tel. 600-078-267

Kraków, ul. Borkowska,QQ  Borek Fałęcki, 48 m2 z dużym 
balkonem. Kuchnia w pełni wyposażona, w przedpokoju 
bardzo duża szafa wnękowa. Mieszkanie w stanie ide-
alnym. Czynsz wynosi 320 zł i zawiera opłaty za wodę i 
ogrzewanie co. Cena 1100 zł. Tel. 606-728-882, e-mail: 
anita8p@poczta.fm

Kraków, ul. Bronowicka, QQ 51,9 m2, w apartamentowcu 
Villa Verona, I piętro, dwupokojowe, balkon, miejsce w 
garażu podziemnym. Komfortowe, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Cena 2100 zł +czynsz +opłaty. Tel. 608-
525-372, e-mail: kpmar@op.pl 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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Kraków, ul. Chmieleniec,QQ  Podgórze, Ruczaj, 36 m2, wysoki 
standard wykończenia. Kuchnia umeblowana, z kuchenką 
elektryczną i lodówką, w przedpokoju obszerna szafa. Duży 
balkon – 8 m2. Zadbane, nowoczesne osiedle z pełną infra-
strukturą; dogodny dojazd do centrum. Cena 1100 zł. Tel. 
607-082-832, 12-269-05-29, e-mail: djmagda@op.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ 64 m2, trzypokojowe, ume-
blowane i wyposażone, po generalnym remoncie. Widna 
kuchnia, oddzielne wc, atrakcyjna lokalizacja, 10 min pie-
szo: Rynek Główny, dworce PKP i PKS, Bulwary Wiślane, 
Galeria Kazimierz, kompleks sportowy. Cena 1700 zł + 
media. Tel. 515-726-273

Kraków, ul. Dożynkowa, QQ Krowodrza, 135 m2, działka 
12 a, samodzielna połowa domu + garaż. Mieszkanie 
komfortowe: salon z kominkiem + trzy sypialnie; duża, 
jasna kuchnia, łazienka, wc, hall; całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD i RTV. Cena 2000 zł + media. 
Tel. 668-318-877 

Kraków, ul. Grota Roweckiego,QQ  Ruczaj, 53 m2, piękny 
taras, dwupokojowe, osobna kuchnia i łazienka. Możliwość 
wynajęcia od 1 lutego. Cena 1600 zł + media + czynsz. 
Tel. 880-649-046, e-mail: anetowy@tlen.pl 

Kraków, ul. Kalwaryjska, QQ Podgórze, 44 m2, I piętro, 
dwupokojowe z balkonem, komfortowe, klimatyzowane, 
podwyższony standard. Mieszkanie znajduje się w nowo 
wyremontowanej kamienicy w własną kotłownią sterowa-
ną elektronicznie. Dogodna lokalizacja – w pobliżu sklepy, 
przedszkole, park, basen, restauracje, CH Bonarka, strze-
żony parking. Cena 1600 zł + opłaty. Tel. 602-505-652, 
e-mail: cristoo@wp.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Podgórze, 39,5 
m2 + taras 30 m2, I p. w prestiżowym budynku „Flowers 
Residence”. Komfortowe, wyposażone w zabudowaną 
kuchnię, pralka automatyczna w łazience, w przedpokoju 
szafa. W cenie miejsce parkingowe w garażu podziemnym. 
Cena 1600 + czynsz i media. Tel. 791-250-585, e-mail: 
apartkrakow@onet.eu 

Kraków, ul. Kijowska/ Kazimierza Wielkiego,QQ  Krowodrza, 
47,3 m2. W pełni umeblowany, dwupokojowy apartament 
z balkonem i aneksem kuchennym na XII piętrze w strze-
żonym wysokościowcu. Kuchnia w pełni wyposażona w 

sprzęt AGD – lodówka, zamrażarka, zmywarka, kuchenka i 
piekarnik. Łazienka: kabina prysznicowa, pralka, umywalka, 
toaleta. Cena 1950 zł. Tel. 601-439-141, e-mail: joanna@
familyzygmunt.eu

Kraków, ul. Kremerowska, QQ 55 m2, apartament po kapi-
talnym remoncie w 2007 r., w pełni urządzony: pralka, 
lodówka zmywarka, tv, sat, dvd, internet. Ogrzewanie 
mpec, okna pcv, drzwi Gerda, alarm. Cena 2000 zł. Tel. 
606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Królowej Jadwigi, QQ Salwator, 37 m2, pokój 
dzienny, łazienka, przedpokój i kuchnia oraz balkon. Wy-
posażone w podstawowe meble i sprzęty, bardzo blisko 
tereny zielone – Błonia, Wisła. Cena 1150 zł + opłaty (ok. 
220 zł). Tel. 791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl 

Kraków, ul. Meiselsa, QQ Stare Miasto, 60 m2, apartament w 
nowej nadbudowie kamienicy, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, gabinet, łazienka i przedpokój. W pełni 
umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD. Cena 2600 zł + 
czynsz 150 zł + media (woda, prąd, gaz, śmieci). Kaucja 
2600 zł. Tel. 723-333-995, e-mail: p44@simplusnet.pl

Kraków, gm. Michałowice, QQ Raciborowice, samodzielne 
piętro domu, 100 m2 + garaż + duża działka, trzy pokoje 
+ kuchnia + łazienka + wc + przedpokój. Mieszkanie 
nowe, superkomfortowe, umeblowane, AGD, lodówka. 
Cena 1300 zł + media. Tel. 510-112-383 lub 728-823-688 
(wieczorem) 

Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Dębniki-Ruczaj, 40 m2, dwupo-
kojowe z wyposażonym aneksem kuchennym, z balkonem. 
Nieumeblowane. Mieszkanie w apartamentowcu, monito-
rowane z całodobową ochroną. Lokalizacja z wyśmienitą 
komunikacją i infrastrukturą. Cena 1400 zł + media. Tel. 
505-136-627

Kraków, os. Na Kozłówce, QQ Podgórze, 44 m2, dwupokojo-
we, w mieszkaniu jest pralka, lodówka. Cena 1200 zł. Jest 
możliwość podłączenia internetu i telefonu. Tel. 691-981-
107, e-mail: agalato@o2.pl Cena 1200 zł

Kraków, os. Piastów, QQ 39 m2, jasna kuchnia, loggia, moż-
liwość uaktywnienia internetu i kablówki. Mieszkanie 
umeblowane, wyposażone (pralka, lodówka) i odświeżone. 
Blisko komunikacja miejska, łatwość parkowania, wokoło 
tereny rekreacyjne. Na osiedlu: supermarkety, plac targowy, 
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szkoły, żłobek, przedszkola, poliklinka. Cisza i mili sąsiedzi. 
Cena 985 zł + czynsz + media. Tel. 691-384-210, e-mail: 
mlabuz1@poczta.onet.pl

Kraków, al. Pokoju, QQ Grzegórzki, 38 m2, 300 m od Ron-
da Grzegórzeckiego, dwupokojowe, kuchnia, łazienka, 
balkon. Dwie szafy zabudowane, kuchnia umeblowana, 
pozostałe meble we własnym zakresie. Cena 1650 zł + 
media. Tel. 696-164-585

Poszukuję do wynajęcia, QQ kawalerki od stycznia 2010 r. 
w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, Prądnik, Krowodrza, 
Łobzów. Cena do 1200 zł (z opłatami). Tel. 880-436-615 
– tylko bezpośrednie oferty 

Kraków, ul. L. RydlaQQ , 54 m2, dwupokojowe, II piętro/V, 
winda. Nowe, umeblowane, kuchnia osobno (zabudowa-
na). Drzwi antywłamaniowe, wideomofon, balkon, teren 
ogrodzony, monitoring. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 
1800 zł + czynsz + prąd. Garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 
501-276-930

Kraków, Salwator, QQ 90 m2, trzypokojowe + garderoba 
14 m2. Kompletnie wyposażone + alarm, wideomofon, 
klimatyzacja. 5 min. od pętli tramwajowej, piękny widok 
na Wawel, zakole Wisły. Cena 2000 zł + możliwość wyna-
jęcia garażu (300 zł). Tel. 697-777-728, e-mail: wojo02@
tlen.pl

Kraków, ul. Starowiślna, QQ 36 m2 + antresola 10 m2, dwu-
pokojowe, aneks kuchenny, wysoki standard, wyposażone. 
Cena 1600 zł + czynsz 115 zł + media. Tel. 606-223-346

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojowe. 
Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym z wyj-
ściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowa-
ne i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i niezbędna 
infrastruktura handlowo-usługowa. Teren ogrodzony z 
miejscami parkingowymi. Cena 1730 zł + media. Tel. 609-
100-383, e-mail: agbiel@poczta.onet.pl

Kraków, Wola Justowska, QQ komfortowe mieszkanie z gara-
żem. Cena 1500 zł + czynsz + media. Tel. 602-480-020

Warszawa, QQ Ochota, 65 m2, trzypokojowe, kuchnia, ła-
zienka z wanną i osobne wc, dwa balkony. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, umeblowane, z pralką i tele-

wizorem. Kuchnia: AGD w zabudowie. Drzwi wejściowe 
antywłamaniowe typu Gerda. Spokojna okolica, w pobliżu 
trzy przedszkola, szkoła podstawowa, place zabaw, poczta 
i sklepy spożywcze. Bardzo dobra lokalizacja, łatwa ko-
munikacja z Centrum Warszawy i lotniskiem. Parking przy 
budynku. Cena 2600 zł. Tel. 694-470-115, e-mail: edyta.
gornik@bshg.com

Warszawa,QQ  Praga Południe, 49 m2, I piętro/ IV, dwupoko-
jowe z aneksem kuchennym i loggią. Częściowo umeblo-
wane, w tym komplet mebli kuchennych i wyposażenia 
AGD. Okna na obie strony, mieszkanie przestronne i widne. 
Okolica cicha i spokojna. Tel. 603-989-841, e-mail: marcin.
oblicki0@neostrada.pl

Warszawa, QQ Mokotów, Stegny, 42,2 m2, dwupokojowe z 
kuchnią, łazienką i wc. W pełni umeblowane i wyposażone. 
Okolica przyjazna i spokojna, bardzo dobra komunikacja. 
Wynajem możliwy od zaraz. Cena 1850 zł + opłaty. Tel. 
505-828-439, e-mail: iwona.krajewska@op.pl

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojowe. 
Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym z wyj-
ściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowa-
ne i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i niezbędna 
infrastruktura handlowo-usługowa. Teren ogrodzony z 
miejscami parkingowymi. Cena 1730 zł + media. Tel. 609-
100-383, e-mail: agbiel@poczta.onet.pl

Kraków, Wola Justowska QQ komfortowe mieszkanie z gara-
żem. Cena 1500 zł + czynsz + media. Tel. 602-480-020

Wrocław, QQ Śródmieście, 52 m2, ładne, umeblowane i wypo-
sażone mieszkanie, kuchnia otwarta na salon. Budynek ogro-
dzony, osiedle monitorowane, blisko centrum. Cena 2000 zł. 
Tel. 508-500-830, e-mail: jolaladogorska@go2.pl

Żabiniec, QQ 40 m2, nowe, piękne, wyposażone, winda, z wi-
dokiem na Wawel, Tatry i ratusz, 3 km od rynku. Możliwość 
wynajęcia garażu. Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 888-077-777, 
e-mail optym@interia.pl

DOMY
Kraków, os. Bielany, QQ Krowodrza, cztery pokoje, łazienka, 
kuchnia, przedpokój; działka 4 a, podjazd na cztery samo-
chody. Cena 2700 zł + media. Tel. 600-078-267

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.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
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Kraków, Swoszowice QQ 100 m2, samodzielne piętro domu 
jednorodzinnego z pięknym ogrodem. Trzy pokoje + ła-
zienka dwuczłonowa + salon połączony z kuchnią. Osobne 
subliczniki na wszystkie media. Cena 1500 zł + media 
(bez czynszu). Pilnie, na dłuższy okres. Cena 508-262-458, 
507-174-079

Kraków, os. Tonie, QQ ul. Lniana, 100 m2, wolno stojący, 
bardzo dobra lokalizacja, dobry dojazd, miejsce na par-
king. Cena 3000 zł. Tel. 509-690-100, e-mail: kontakt@
carloresina.pl

Mogilany, QQ 160 m2, działka 21 a, garaż, brama na pilota, 
trzy sypialnie, alarm, piec kondensacyjny, ogrzewanie 
podłogowe, niskie koszty użytkowania, rok budowy 2008, 
wymagana kaucja. Cena 2800 zł. Tel. 601-803-540

Skawina, QQ centrum, 150 m2, działka 2 a, dom z tarasem 
i basenem. Parter: zaraz przy wejściu wiatrołap oraz po-
mieszczenie z przeznaczeniem na biuro, w części mieszkal-
nej hall, kuchnia, jadalnia połączona z salonem i z wyjściem 
na taras oraz łazienka. Piętro: trzy sypialnie, garderoba oraz 
przestronna łazienka. Na poddaszu znajduje się pomiesz-
czenie użytkowe. Z jadalni wyjście na taras, z którego jest 
zejście do basenu otoczonego ogrodem. Cena 2200 zł/ 
m-c. Tel. 662-014-730, e-mail: tbogaczyk@wp.pl 

Zielonki, QQ Centrum, 85 m2, działka 1,3 a, dom piętrowy z 
poddaszem mieszkalnym, narożny w zabudowie szerego-
wej, bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, prywatny 
parking. Dom gotowy do zamieszkania, ogrzewanie elek-
tryczne, ogródek z tarasem. Cena: 2200 zł. Tel. 601-620-
227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

ZielonkiQQ , 85 m2, działka 1,31 a, dom piętrowy z podda-
szem mieszkalnym, narożny w zabudowie szeregowej, 
bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, 5 min spacerem 

do centrum Zielonek, prywatny parking. Dom gotowy do 
zamieszkania, umeblowany i wyposażony. Cena 1999 zł. 
Tel. 601-620-227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

INNE
Lokal, QQ ul. Karmelicka, 140 m2, I piętro, pięć pokoi. Cena 
5000 zł + media. Tel. +4915111958643

Lokal handlowo-usługowyQQ , ul. Kordylewskiego, Grzegórz-
ki, ok. Urzędu Miasta i sądów, 37 m2 w nowym bloku z 
2009 r. Posiada bezpośrednie wejście z ulicy oraz witrynę. 
Budynek i jego otoczenie monitorowane oraz chronione. 
Cena 3700 netto + czynsz 158 zł+ media. Tel. 783-266-
676, e-mail: p33@simplusnet.pl

Lokal handlowy, QQ róg ul. Kościuszki i ul. Senatorskiej, 220 
m2, witryna 7 m2. Restauracje wykluczone. Cena 70 zł/ m2 
netto. Tel. 514-145-021

Lokal użytkowy,QQ  ul. Floriańska, Stare Miasto, 112 m2, lo-
kal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z wejściem od 
ulicy. Cena 32.500 zł. Kontakt e-mail: florianska.krakow@
gmail.com

Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, parter, 
witryna, wejście z ulicy, miejsca parkingowe, internet, 
łazienka + wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, 
biuro, handel. Czynsz 1200 zł + media + kaucja. Tel. 
516-253-778

Lokal użytkowy, QQ ul. Lubicz, Stare Miasto, 80 m2, parter od 
strony ulicy; dwa pokoje, aneks kuchenny, WC, wysoki standard. 
Tel. 502-354-209, e-mail: lubicz_34_krakow@interia.pl 

Lokal użytkowy, QQ ul. Floriańska, Stare Miasto, 112 m2, lokal 
frontowy, z dwiema dużymi witrynami, z wejściem od ulicy. 
Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.krakow@gmail.com

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, parter, 
witryna, wejście z ulicy, miejsca parkingowe, internet, 
łazienka + wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, 
biuro, handel. Czynsz 1200 zł + media. Tel. 516-253-778

Obiekt biurowy, QQ Warszawa, Wola, 220 m2 (z możliwo-
ścią podziału), II piętro. Okablowanie strukturalne, łącze 
internetowe, możliwość połączeń telefonicznych stacjo-
narnych, klimatyzacja. Niewysoki obiekt biurowy, oddany 
do użytku na początku 2000 r., doskonałe położenie oraz 
rozwinięty układ miejskich połączeń komunikacyjnych. W 
budynku znajduje się recepcja. Cena 55 zł/m2 + opłaty 
eksploatacyjne 10 zł/m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnu-
tekwilczynska@tricomp.com.pl

Obiekt biurowy, QQ ok. Warszawy, Wola, 220 m2, II pię-
tro, budynek z 2000 r. Okablowanie strukturalne, łącze 
internetowe, możliwość połączeń telefonicznych stacjo-
narnych, klimatyzacja. Doskonałe położenie, rozwinięty 
układ miejskich połączeń komunikacyjnych, łatwy dostęp 
do kompleksu, zarówno samochodem, jak i komunikacją 

miejską. W budynku jest recepcja. Cena 55 zł/m2 + opłaty 
eksploatacyjne10 zł/m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnu-
tekwilczynska@tricomp.com.pl

Obiekt handlowo-usługowy, QQ Łódź Śródmieście, 4000 m2, 
pojedyncze lokale lub cały teren fabryczny wyposażony 
w parking, media, sieci komputerowe, węzły centralne-
go ogrzewania – automatyka, własną podstację energii 
elektrycznej, windy towarowe, rampy. Obiekt położony 
w okolicach Manufaktury i Teatru Nowego, 110 m od ul. 
Piotrkowskiej. Cena najmu powierzchni sklepowej 25 zł/m2, 
powierzchni użytkowej – 10 zł/m2. Cena 40.000 zł, e-mail: 
nieruchomosc.walfisz@gmail.com

Teren inwestycyjny, QQ Warszawa Bemowo, działka 17 a, plac 
z budynkiem z wc 30 m2 . Teren ogrodzony, utwardzony, 
kamery, ochrona, dojazd z dwóch ulic. Super punkt pod 
komis, parking, hurtownię budowlaną, wypożyczalnie 
samochodów. Cena 7500 zł. Tel. 519-316-404, e-mail: 
cezary.marek@ac-pamax.pl
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POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE DO WYNAJĘCIA

Dobra lokalizacja 

KRAKÓW – PODGÓRZE 
– ul. PRZEWÓZ

Firma wynajmie nieogrzewane pomieszczenia 
magazynowe w trzykondygnacyjnym budynku 
magazynowym wyposażonym w dwa dźwigi 

towarowe 1,6 t oraz rampę.

Kontakt : 12 65 22 259.
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

0 500-162-122 lub 0 500-162-132

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

Je li:
• ko czysz budow domu,
• sprzedajesz b d wynajmujesz dom lub mieszkanie,
potrzebne Ci jest 

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:
0 500 162 122,
lub 0 500 162 132.

Mo esz te wys a do nas maila 
z zapytaniem na adres:
biuro@royalaudit.com

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez firmę Regus, coraz więcej 
pracodawców zaczyna doceniać poten-
cjał drzemiący w pracujących matkach. 
Aż 44% przedsiębiorców planuje w cią-
gu najbliższych dwóch lat zatrudnie-
nie większej liczby kobiet wracających 
z urlopów macierzyńskich, oferując im 
możliwość pracy w niepełnym wymia-
rze godzin. Elastyczne formy zatrudnie-
nia stanowią rozwiązanie niejako po-
dwójnie korzystne. Z perspektywy pra-
cownika pozwalają godzić obowiązki 
zawodowe z rodzinnymi, a z perspekty-
wy pracodawcy utrzymać najcenniejsze 
talenty w firmie. 

Z globalnych badań firmy Regus 
wynika, że korzyści wynikające z za-
trudniania matek dostrzegają wszystkie 
firmy, niezależnie od wielkości. Za-
równo przedstawiciele małych przed-
siębiorstw, jak i dużych koncernów 
zamierzają zatrudniać młode matki, 
umożliwiając im pracę w niepełnym 
wymiarze godzin.

Plany zatrudnienia matek ze względu 
na wielkość firmy

Większe wahania można zauważyć, 
analizując wyniki pod względem sektora 
gospodarki, w którym funkcjonuje dane 
przedsiębiorstwo. Z uwagi na specyfikę 
branży nie powinno dziwić, że zdecydo-
wanie najmniejszy odsetek przedstawi-
cieli firm z sektora nowoczesnych techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) deklaruje podjęcie w przyszłości 
kroków zmierzających do zwiększenia 
w ich firmach liczby pracujących w nie-
pełnym wymiarze godzin matek (39%). 
Jeżeli chodzi o inne sektory, odsetek ten 
utrzymuje stosunkowo stały poziom mię-
dzy 44% a 47%.

Atuty pracujących mam można 
mnożyć. Portal Pracuj.pl w marcu 2008 
roku opublikował raport z badań na 
temat sytuacji matek na rynku pracy. 
Zdecydowana większość responden-
tów uznała je za osoby odpowiedzial-
ne, zdeterminowane (80%), o wysokiej 
motywacji do pracy (70%). Pełne wy-
korzystanie potencjału mam wyma-
ga jednak wysiłku: od pracodawców 
przedefiniowania wielu aspektów ich 
działalności biznesowej, a od władz 
– przygotowania warunków sprzyjają-
cych ich powrotowi do pracy.

Matki, jako pracownicy, posiadają 
ogromny potencjał – są zorganizowa-
ne, godne zaufania i zdeterminowane. 
Mimo iż – jak wykazują nasze bada-
nia – wielu pracodawców zamierza 
w większym stopniu otworzyć swe firmy 
na kobiety pragnące łączyć obowiązki 
macierzyńskie i zawodowe, pozostaje 
jeszcze dużo do zrobienia, by uczynić 
powrót z urlopu macierzyńskiego tak 
łatwym, jak jest to tylko możliwe – za-
równo ze strony przedsiębiorców, jak 
iwładz – mówi Garry Gürtler, Vice-Pre-
zes ds. Europy Centralnej i Wschodniej 
w firmie Regus.

Na zachodzie alternatywne formy 
zatrudnienia, stanowiące dla młodych 
matek szansę na pogodzenie życia ro-
dzinnego z zawodowym, stale zyskują 
na popularności. Wielkie amerykań-
skie koncerny dawno już zauważyły 
związek pomiędzy produktywnością 
a uelastycznieniem środowiska pracy. 
Szacuje się, że 38% amerykańskich 
pracowników przynajmniej jeden dzień 
w miesiącu spędza, pracując zdalnie, w 
przypadku Finlandii lub Holandii od-
setek ten sięga nawet 45%. Polscy pra-
codawcy nadal z dystansem podchodzą 
do alternatywnych form zatrudnienia 
– w trybie telepracy pracuje około 1% 
zatrudnionych [Na podstawie wypo-
wiedzi prof. dr hab. Ireny K. Hejduk: 

„Zdalna praca – komu się to opłaca 
(a komu nie)”, „Przekrój”, 10.11.2009]. 
Wszystko jednak wskazuje, że trend ten 
w najbliższym czasie ulegnie odwróce-
niu.

Polski ustawodawca dostrzegł po-
trzebę zmiany przepisów, które do-
tychczas zniechęcały pracodawców do 
niestandardowych form zatrudnienia. 
Coraz więcej mówi się o wprowadze-
niu do przepisów dotyczących telepra-
cy klauzul znoszących nakładany na 
pracodawcę kosztowny obowiązek do-
starczenia do mieszkania telepracow-
nika, zainstalowania oraz serwisowa-
nia ubezpieczonego sprzętu zgodnego 
z wymogami BHP.

Wnioski płynące z badania firmy 
Regus pokazują, co w dobie spowol-
nienia gospodarczego przynosi fir-
mom wymierne efekty. Obecnie firmy 
koncentrują się na redukcji kosztów 
i maksymalizacji zysków, a zapominają 
o tym, żeby dbać o swoich najlepszych i 
najzdolniejszych pracowników. Należy 
wdrażać inne niż dotychczas rozwiąza-
nia, na przykład uelastycznienie środo-
wiska pracy. Stworzenie odpowiednich 
warunków pozwoli zaspokoić indywi-
dualne potrzeby matek, utrzymać rów-
nowagę między życiem zawodowym, 
a prywatnym, a co za tym idzie, zwięk-
szyć ich efektywność.

Eksperci zauważają, iż dla młodych 
matek powracających na rynek pracy 
rozwiązanie, jakim są elastyczne formy 
pracy, mają kapitalne znaczenie. Pra-
codawca, przyjmując do pracy kobietę, 
która wróciła z urlopu macierzyńskie-
go, powinien brać pod uwagę wiele 
osobistych i zawodowych wyzwań, ja-
kie przed nią stoją.

Firmy stopniowo uświadamiają so-
bie, że sztywne trzymanie się schematu 
8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu bez 
miejsca na elastyczność, może skutko-
wać utratą utalentowanych pracowni-
ków. W czasach, gdy na pierwszy plan 
wysuwa się konieczność ograniczania 
kosztów i maksymalizowania zysków, 
umiejętność utrzymania najcenniej-
szych ludzi przy firmie zyskuje na zna-
czeniu – mówi Garry Gürtler, Vice-Pre-
zes ds. Europy Centralnej i Wschodniej 
w firmie Regus.

Źródło: www.egospodarka.pl

Mama w pracy doceniana
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Co przyniosą najbliższe miesiące dla 
uczestników polskiego rynku pracy? 
Czy pracodawcy, korzystając z na-
szych obaw i lęków o stałe źródło do-
chodów, nadal będą dzierżyć władzę? 
Czy stopa bezrobocia rejestrowanego, 
która w grudniu 2009 roku osiągnęła 
poziom 11,9% zacznie spadać? Czy 
dynamika wzrostu naszych wynagro-
dzeń powróci do poziomu notowane-
go w 2008 roku? O prognozy Pola-
ków dotyczące polskiego rynku pra-
cy zapytali analitycy z firmy Sedlak 
& Sedlak w sondzie przeprowadzonej 
na stronach rynekpracy.pl na prze-
łomie grudnia i stycznia. Większość 
z 924 użytkowników portalu, popro-
szonych o ocenę, jak zmieni się sytu-
acja na polskim rynku pracy w 2010 
roku, ujawniła swój optymizm. Nie-
mal 40% ankietowanych prognozuje 
poprawę. Jednak pewność co do tego, 
że warunki na rynku pracy zmienią 
się na lepsze, wyraziło tylko 8,6% ba-
danych. 30,9% – mimo iż skłania się 

Umiarkowany optymizm Polaków

Źródło: rynekpracy.pl na podstawie sondy przeprowadzonej  
w dniach 16.12.2009–16.01.2010, n = 924

w swoich rokowaniach ku poprawie 
– jednak wybrało odpowiedź dopusz-
czającą także możliwość innego sce-
nariusza. Według kolejnych 26,6% 
ankietowanych, w 2010 roku nie na-
leży oczekiwać wyraźnych zmian. 

Jak według Ciebie zmieni się sytu-
acja na polskim rynku pracy w 2010 
roku?

Gorszych warunków na rynku pracy 
2010 roku spodziewa się prawie 34% 
ankietowanych użytkowników por-
talu rynekpracy.pl. Jednak aż 63,4% 
z nich nie wyklucza także innej moż-
liwości. Jedynie 12,3% z wszystkich 
osób, które wzięły udział w badaniu, 
przewiduje zdecydowane pogorsze-
nie się sytuacji na rynku pracy.

Źródło: www.rynekpracy.pl

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
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Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
  

Zastępca Dyrektora Kontraktu 
 
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26372 

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Kontraktu  

– koniecznie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• doświadczenie jako Kierowni Budowy 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania najwięk-

szych kontraktów drogowych 
w Polsce

 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest nowocześnie zarządzana, międzynarodowa 
firma deweloperska, działająca w sektorze B2B. W związku ze 
zwiększaniem zaangażowania na polskim rynku poszukuje osoby 
do pracy w biurze krakowskim na stanowisku: Development 
Manager 
  

DEVELOPMENT MANAGER
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 26785
Główne zadania obejmują:
• tworzenie i realizowanie strategii rozwoju firmy na rynku polskim
• budowanie sieci kontaktów biznesowych na terenie całego kraju
• pozyskiwanie nowych klientów – najemców powierzchni
• koordynowanie procesów realizacji inwestycji
• współpracę z Dyrektorem Technicznym oraz Project Managerem
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
• doświadczenie w koordynowaniu projektów inwestycyjnych
• bardzo dobrze rozwinięte umiejętności nawiązywania kontaktów  

biznesowych
• nastawienie na sukces i realizację zadań
• gotowość do podróży służbowych na 

terenie Polski
• prawo jazdy kat B
Oferta firmy:
• praca w międzynarodowej firmie
• możliwość kształtowania rozwoju 

działalności firmy w Polsce
• samodzielne stanowisko, pełne wyzwań
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie CV w języku polskim i angielskim  
na adres: krzywinski@hays.pl 

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Kierownik Budowy - Autostrada A4 
  
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26371

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy– koniecz-

nie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• uprawnienia budowlane drogowe, mile widziane również 

mostowe 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania naj-

większych kontraktów drogo-
wych w Polsce

   
Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest polska firma produkująca wysokiej jakości chemię budow-
laną. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem na terenie województwa 
małopolskiego, poszukujemy osoby na stanowisko: Przedstawiciela Handlowego 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Miejsce pracy: woj. małopolskie
WYAN/26683 
  
Zakres obowiązków:
• Nawiązywanie kontaktów handlowych i współpraca z klientami hurtowymi 

oraz inwestycyjnymi; 
• Dbanie o poziom sprzedaży produktów firmy w hurtowniach i u klientów 

inwestycyjnych; 
• Odwiedzanie punktów sprzedaży na dedykowanym obszarze; 
• Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktów. 

Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie (mile widziane budowlane); 
• Doświadczenie w handlu z klientami hurtowymi oraz inwestycyjnymi; 
• Wiedza z zakresu systemów i materiałów budowlanych; 
• Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista; 
• Umiejętność dobrej organizacji pracy; 
• Prawo jazdy kat. B.

Oferta:
• Praca w systemie Home Office; 
• Narzędzia potrzebne do pracy; 
• Wynagrodzenie: podstawa + premia 

uzależniona od wyników; 
• Praca w firmie z wieloletnim do-

świadczeniem na rynku materiałów 
budowlanych. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie swojego CV w języku polskim  
na adres: wygas@hays.pl 
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PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

PÓŁNOC Nieruchomości SA właściciel sieci biur nieruchomości  
na terenie całej Polski poszukuje osób nastawionych na sukces.

Obecnie poszukujemy:

POŚREDNIK - SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Kraków, Legnica, Nowy Sącz, Wrocław, Łomża, Rzeszów,  

Częstochowa, Tarnowskie Góry, Bochnia, Chrzanów

Oczekujemy: 

Mile widziane:

Oferujemy: 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji  

praca@polnoc.pl
w temacie wpisując wybrane miasto.

PM Group Polska Sp. z o.o.

 

Specjalisty ds. Obmiarów 
i Kosztorysowania

w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych.

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

recruitment@pmg.pl

GreenFields Real Estate Agency Sp. z o.o.

Agent ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

cv@green�elds.pl

GANT Development S.A.

 
 

Analityk rynku nieruchomości 
Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:

Oczekiwania:

Oferujemy:

magdalena.miskow@gant.pl 



117

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 02/2010  29.01 – 11.02.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

M2Home

DORADCA ds. NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Białystok

Opis stanowiska:

 
 nieruchomości,

 
 zawarcia transakcji.

Wymagania:

Oferujemy:

praca.m2home@poczta.fm

Irlandzka Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o

SPECJALISTA 
DS. ZARZĄDZANIA UMOWAMI NAJMU

Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

WYMAGANIA:

rekrutacja@igi.com.pl

Anna Budzyńska Partner METROHOUSE

Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

abudzynska@metrohouse.pl

SGI Baltis sp. z o.o

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Szczecin 

Od kandydatów oczekujemy:

 
 mieszkaniowymi,

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

 

SGI Baltis Sp. z.o. o.

praca@sgi.pl
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Marki najczęściej kojarzą nam się z firmami 
i produktami. Uczymy się, jak je tworzyć i 
jak budować ich wartość. Jednak mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że jego imię i 
nazwisko może być najbardziej wartościo-
wą marką, jaką kiedykolwiek przyjdzie mu 
zarządzać. Jak budować własną markę na 
rynku pracy? Czy narzędzia marketingowe 
stosowane w odniesieniu do marek firm 
i produktów mogą się okazać przydatne 
w budowaniu własnego wizerunku? Na te 
pytanie postaram się odpowiedzieć w po-
niższym artykule.

Marki osób a marki komercyjne
Istnieje wiele definicji opisujących, czym 
jest marka. Jedną z najbardziej zwięzłych, 
a jednocześnie najbardziej trafnych, jest 
definicja mówiąca, że marka jest obietnicą. 
Budowanie marki osoby na rynku pracy 
możemy więc rozpatrywać jako obietnicę, 
którą jako pracownik składamy naszemu 
potencjalnemu pracodawcy. W większości 
przypadków na rynku pracy mamy do czy-
nienia z sytuacją, gdy musimy przekonać do 
siebie osobę, której nie znamy i która nas 
nie zna. Jak w tych warunkach budować 
pozytywny wizerunek i w jakim stopniu 
może nam w tym pomóc znajomość zasad 
i narzędzi marketingu?
 
Jak powstaje wizerunek? 
Pierwszym procesem, który warto prześle-
dzić, jest sam sposób powstawania wize-
runku w świadomości odbiorcy. Wizerunek 
osoby możemy określić jako zbiór cech, 
skojarzeń, wartości, emocji, które ludzie 
przypisują danej osobie i które łączą z jej 
imieniem, nazwiskiem, twarzą. Wizerunek 
powstaje pod wpływem komunikacji. Żeby 
zbudować spójny wizerunek, trzeba więc 
po pierwsze określić, jaki wizerunek chce-
my uzyskać i jak chcemy być postrzegani 
(w marketingu nazywamy to tożsamością). 
Przygotowując się do budowania własnej 
marki, warto odpowiedzieć sobie na nastę-
pujące pytania: 

Tożsamość 
Co chcemy osiągnąć? •	
Czy możemy to osiągnąć? (silne, słabe •	
strony) 
W jakim otoczeniu działamy? (szanse, •	
zagrożenia) 

Komunikacja
Z kim będziemy się komunikować? •	
(odbiorcy przekazu) 
Co, jak i kiedy im chcemy powiedzieć? •	
(treść przekazu) 

Czy będzie to wiarygodne? (dowody, •	
argumenty) 
Jakich narzędzi/kanałów komunikacji •	
możemy użyć? 
Kto poza nami ma wpływ na nasz wi-•	
zerunek? 

Odbiór komunikatu
Jak nasi odbiorcy mogą zrozumieć nasze •	
komunikaty? 

Tożsamość
Wiele osób, myśląc o swoim wizerunku 
na rynku pracy, bierze pod uwagę przede 
wszystkim swoje umiejętności, wykształce-
nie i doświadczenie zawodowe. Szczególnie 
na początku kariery, kiedy doświadczenia 
zawodowe nie są jeszcze zbyt bogate, po-
mocne w budowaniu własnego wizerunku 
mogą okazać się narzędzia marketingowe, 
które pozwalają spojrzeć na własną markę 
w szerszej perspektywie. Większość nowo-
czesnych modeli marki (czyli teorii, pozwa-
lających uporządkować sposób myślenia o 
marce i zaprojektować jej tożsamość) pod-
kreśla, że o wizerunku marki decydują nie 
tylko korzyści, jakie oferuje ona odbiorcom, 
ale również takie elementy jak wartości, 
osobowość, symbolika, emocje. 
Przygotowując się do określenia swojej toż-
samości na rynku pracy, warto pamiętać, że 
w przeciwieństwie do marek firm i produk-
tów, które są tworami sztucznymi, człowiek 
to żywa osoba, posiadająca realne cechy. O 
ile więc w przypadku marek komercyjnych 
możliwe jest (przynajmniej na początku) 
kształtowanie dowolnego wizerunku, bu-
dując wizerunek osoby, trzeba brać pod 
uwagę jej naturalne predyspozycje i cechy. 
Opracowanie własnego modelu marki może 
służyć nie tylko lepszemu wyeksponowaniu 
swoich atutów w aplikacji. Podobne modele 
można budować z perspektywy pracodaw-
cy, zastanawiając się, czym powinien się 
wyróżniać idealny kandydat na to stanowi-
sko. Taki model idealny może być pomocny 
w określeniu swoich silnych i słabych stron 
i planowaniu dalszej ścieżki kariery. 
Kiedy już określimy w oparciu o jakie war-
tości, korzyści, cechy będziemy budować 
swoją markę na rynku pracy, warto przygo-
tować się do komunikacji z pracodawcą.

Komunikacja
Znajomość firmy, w której chcę pracować, 
jest istotna nie tylko z punktu widzenia 
decyzji o tym, czy jest to miejsce pracy 
odpowiednie dla mnie, ale również z 
punktu widzenia komunikacji z przyszłym 
pracodawcą. Dobrymi źródłami informacji 

o pracodawcy mogą okazać się: ogłoszenia 
rekrutacyjne, reklamy wizerunkowe skiero-
wane na rynek pracy i strony internetowe 
(karierowe, korporacyjne i produktowe).
Czytając ogłoszenia rekrutacyjne, zwykle 
skupiamy się przede wszystkim na zawar-
tych w nich informacjach merytorycznych 
dotyczących stanowiska, na które apliku-
jemy – czyli na wymaganiach dotyczących 
kandydata. Uważnie przeczytane ogłoszenie 
może być jednak źródłem znacznie większej 
ilości informacji o naszym przyszłym pra-
codawcy. Na jakie elementy warto zwrócić 
uwagę?

Czy ogłoszenie prezentowane jest •	
w standardowym layoucie charaktery-
stycznym dla danej gazety/portalu czy 
w layoucie firmowym? Czy wszystkie 
ogłoszenia firmy wyglądają tak samo? 
Jakiej wielkości są ogłoszenia? – po-
zwoli nam to ocenić, jak dużą wagę 
firma przywiązuje do procesu rekrutacji 
i jakie budżety na to przeznacza. 
Jakie elementy graficzne są prezentowa-•	
ne na ogłoszeniu, z jakimi wartościami 
się kojarzą? – grafika jest nośnikiem 
wartości danej firmy/marki, analizując 
ją, możemy zorientować się, z jakiego 
typu kulturą organizacyjną możemy się 
zetknąć w firmie. 
Czy firma przedstawia się, co pisze •	
o sobie? – na podstawie tego opisu 
możemy wywnioskować, jakie war-
tości są cenione u naszego przyszłego 
pracodawcy. 
Jakie elementy oferty zamieszczone są •	
w ogłoszeniu, jaka jest kolejność ich 
prezentacji i wzajemne proporcje? – 
warto przede wszystkim zwrócić uwagę 
na to, czy poza wymaganiami wobec 
kandydata firma prezentuje również 
zadania, które mu powierzy, i informuje 
o oferowanych korzyściach. 
Jakim językiem napisane jest ogłosze-•	
nie? – jeśli język jest bardzo sformali-
zowany, możemy spodziewać się dość 
sformalizowanej organizacji, jeśli jest 
przyjazny, prawdopodobnie będziemy 
mieli do czynienia z firmą o nieco mniej 
sformalizowanej strukturze i młodszym 
zespole. 

Kolejnym źródłem informacji o pracodawcy 
są reklamy wizerunkowe skierowane na ry-
nek pracy – warto przyjrzeć się ich hasłom 
przewodnim, kluczowym słowom, które 
przewijają się w przekazie, podkreślanym 
wartościom związanym z pracą. Dobrym 
źródłem wiedzy o firmie są również strony 
internetowe, na których najczęściej znajduje 
się zakładka kariera. Niektórzy pracodawcy 

Jak budować własną markę na rynku pracy?
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mają też osobne strony internetowe poświę-
cone wizerunkowi wewnętrznemu. Są one 
szczególnie cennym źródłem informacji 
o przyszłym pracodawcy. Analizując taki 
wizerunek, warto przyjrzeć się nie tylko 
oficjalnym komunikatom. Coraz częściej 
wizerunek firmy jako pracodawcy można 
sprawdzić na różnego rodzaju forach inter-
netowych. Warto również przeszukać in-
ternet pod kątem komunikatów prasowych 
związanych z awansami, nowymi stanowi-
skami tworzonymi w firmie i szeroko pojętą 
działalnością na rynku pracy. Co jednak 
zrobić z tyloma informacjami?
W ich porządkowaniu może pomóc omó-
wiony w pierwszej części model marki. 
Uprości on nasz sposób myślenia o praco-
dawcy i pomoże w wybraniu kluczowych 
z jego punktu widzenia informacji o nas – 
dzięki porównaniu naszego modelu marki z 
jego modelem marki. Przygotowując się do 
komunikacji z pracodawcą, warto dokładnie 
przemyśleć hierarchię ważności poszcze-
gólnych komunikatów. Przekazanie zbyt 
dużej ilości informacji może spowodować, 
że nasz komunikat stanie się nieczytelny. 
Pomocne natomiast może okazać się wy-
branie 2–3 kluczowych komunikatów i 
budowanie przekazu wokół nich. 

Najważniejsze narzędzia komunikacji
W procesie komunikacji z pracodawcą 
ważną funkcję mogą spełniać takie narzę-
dzia jak: CV i list motywacyjny, dodatkowe 
materiały prezentujące dorobek kandydata, 
profile na portalach biznesowych (Golden 
Line, Linkedin), targi pracy czy konkursy 
dla studentów.
Nie chcę w tym miejscu przedstawiać szcze-
gółowych porad dotyczących pisania CV i 
listu motywacyjnego, ale zachęcić do spoj-
rzenia na te dokumenty z punktu widzenia 
przyszłego pracodawcy. Ważne jest to, by 
pamiętać, że są to dokumenty biznesowe, 
w których pracodawca poszukuje przede 
wszystkim dwóch rodzajów informacji: czy 
kandydat ma predyspozycje i umiejętności 
odpowiednie do pracy na danym stanowisku-
/w danej firmie i czy przeczytał dokładnie 
ogłoszenie, wie na jakie stanowisko aplikuje 
i szuka takiej pracy. 
Warto pamiętać, że CV jest dokumen-
tem mającym na celu przede wszystkim 
przekazanie konkretnych informacji na 
temat osoby aplikującej na określone sta-
nowisko. W liście motywacyjnym (poza 
rozwinięciem najważniejszych wątków z 
CV) pracodawca będzie szukał informacji 
dotyczących zdolności wysławiania się na 
piśmie, umiejętności jasnego precyzowania 
myśli, odpowiedniej argumentacji itp. 
Do często spotykanych błędów związanych z 
pisaniem CV i listu motywacyjnego należą: 

przesyłanie tych samych dokumentów w •	
odpowiedzi na wszystkie ogłoszenia; 
zbyt krótkie aplikacje (nie wystarczy •	
tylko podanie skończonych szkół – jeśli 
brakuje Ci doświadczenia zawodowego, 
wpisz informacje o swojej działalności 
w kołach studenckich, wolontariacie, 
umiejętnościach, a nawet hobby; dołącz 
list motywacyjny, jego brak będzie dzia-
łać na Twoją niekorzyść); 
brak wyróżnienia najważniejszych tre-•	
ści, niezbyt przejrzysta forma CV, małe 
czcionki, duże ilości zwartego tekstu 
nie ułatwiają czytania (jeśli pracodawca 
musi przeczytać dużo dokumentów, 
sekundy decydują o dalszym czytaniu 
Twojego CV lub odrzuceniu go);
zbyt kreatywne podejście do grafiki •	
(trzeba pamiętać, że to dokument bizne-
sowy, kwiatki, szlaczki i inne elementy 
ozdobne nie są odpowiednie do tego 
rodzaju korespondencji);
niewłaściwe zdjęcia (pamiętaj, że ubie-•	
gasz się o pracę – zdjęcia z wakacji nie 
są wskazane; na zdjęciu powinna być 
widoczna Twoja twarz i powinno być 
to zdjęcie aktualne – pracodawca może 
prowadzić rozmowy z kilkoma kandy-
datami, których nie pamięta z imienia i 
nazwiska – po zdjęciu w CV rozpoznaje 
osobę, z którą rozmawiał). 

Na koniec warto się zastanowić, czy prze-
kazane przez nas informacje będą odczytane 
przez odbiorcę jako wiarygodne. Czy nie 
zawierają informacji sprzecznych ze sobą, 
czy nie mogą zostać zakwestionowane 
przez inne osoby (np. czy zostaną potwier-
dzone przez osoby, które udzielają nam 
referencji). 
CV i list motywacyjny są dokumentami, 
które decydują o zaproszeniu kandydata na 
rozmowę kwalifikacyjną lub nie. Dlatego 
warto poświęcić im dużo uwagi. Poniżej 
omawiam kilka prostych zasad dotyczących 
rozmów kwalifikacyjnych. 

Punktualność – przyjdź punktualnie, •	
jeśli się spóźnisz, zadzwoń i uprzedź 
o tym. 
Jeśli musisz odwołać rozmowę, za-•	
dzwoń, nawet jeżeli już nie zależy Ci na 
pracy – nie wiadomo gdzie i kiedy znów 
spotkasz się z osobami prowadzącymi 
rekrutację. 
Przed rozmową przypomnij sobie •	
ogłoszenie, na które odpowiedziałeś, 
swoje CV i list motywacyjny – dobrze 
jest zabrać je na rozmowę. Jeśli przy-
gotowałeś sobie model swojej marki 
na rynku pracy, zajrzyj do niego przed 
rozmową, zastanów się, jak wyekspo-
nować najważniejsze elementy podczas 
rozmowy, zastanów się, które przekazy 
są najważniejsze. 

Przypomnij sobie, co już wiesz o swo-•	
im potencjalnym pracodawcy, jeśli 
nie znasz jeszcze firmy, zapoznaj się 
przed rozmową z jej stronami interne-
towymi. 
Dowiedz się, z kim będziesz rozma-•	
wiał. 
Nie zaprzeczaj temu, co było napisane w •	
CV i liście motywacyjnym – przyznanie 
się, że to nie była prawda, stawia Cię w 
złym świetle. 
Odpowiadaj na pytania rzeczowo, kon-•	
kretnie i zgodnie z prawdą. 
Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś py-•	
tanie, przyznaj się do tego – nie musisz 
wiedzieć wszystkiego, a wymyślanie 
odpowiedzi może być znacznie gorszym 
rozwiązaniem. 
Przygotuj sobie listę kilku pytań do •	
pracodawcy. 
Pamiętaj, że rozmawiasz z osobą, nie z •	
maszyną – ważne jest nie tylko to, co 
potrafisz, ale również to, jakie wrażenie 
zrobisz. Jeśli rozmawiasz z osobą, która 
będzie z Tobą pracować, pamiętaj, że 
ocenia Cię również pod kątem tego, ja-
kim będziesz współpracownikiem na co 
dzień i jak odnajdziesz się w zespole. 
Jeśli coś obiecujesz podczas rozmowy •	
(np. przesłanie dodatkowych materia-
łów), dotrzymaj słowa. 
Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna •	
jest ważna nie tylko dla Twojego pra-
codawcy, ale również dla Ciebie – ma 
Ci pomóc zdecydować, czy chcesz 
pracować w tej firmie. 
Wyślij e-mail z podziękowaniem za •	
rozmowę do osoby, która ją prowadziła 
– to jeszcze jedna szansa na zrobienie 
dobrego wrażenia. 

Podsumowanie – czego można nauczyć 
się od marek?
Pora dojść do pointy. Gdybym miała podsu-
mować jak najkrócej, czego tak naprawdę 
możemy nauczyć się od marek, przygoto-
wując się do budowania własnej marki na 
rynku pracy, ujęłabym to tak: Każda warto-
ściowa marka jest jedyna w swoim rodzaju, 
więc budując własną markę, odkryj to, co 
Cię naprawdę wyróżnia. Nie staraj się na-
śladować innych. Nie staraj się ich dogonić. 
Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. 
Znajdź to, co jest w Tobie prawdziwe, uni-
kalne, wartościowe. I w oparciu o to buduj 
swój wizerunek. No i nie bój się realizować 
swoich zawodowych marzeń – prawie każda 
wielka marka zaczynała się od marzenia. 
Powodzenia! 

Źródło: www.smi.pl
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Jak w 2009 roku kształtowały się 
wynagrodzenia na poszczególnych 
szczeblach zarządzania? W jaki spo-
sób staż pracy wpływał na wysokość 
płac? Ile zarabiali pracownicy o róż-
nym poziomie wykształcenia? Jak pła-
ciły firmy polskie, a jak zagraniczne? 

Mediana całkowitego wynagrodze-
nia miesięcznego brutto wyniosła w 
2009 roku 3425 zł – wynika z danych 
Ogólnopolskiego Badania Wynagro-
dzeń, przeprowadzonego przez firmę 
Sedlak & Sedlak. Połowa uczestników 
badania zarabiała między 2300 zł a 
5500 zł. 

Najwyższe dochody w 2009 roku 
osiągali mieszkańcy Warszawy (5200 
zł), drugie i trzecie miejsce, z różni-
cą w wysokości zaledwie 1 zł, zajęły 
Gdańsk (3951 zł) i Poznań (3950 zł). 
Końcowe miejsca w tabeli przypadły 
Kielcom i Lublinowi, z wynagrodze-
niami w wysokości odpowiednio 2880 
i 2800 zł. 

Do najlepiej opłacanych branż na-
leżały w 2009 roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych, technologie infor-
matyczne (5000 zł), telekomunikacja 
(4600 zł), ubezpieczenia (4500 zł), 
bankowość (4200 zł) oraz energety-
ka i ciepłownictwo (4000 zł). Branże, 
w których pracownicy otrzymywali 
najniższe wynagrodzenia, to nauka i 
szkolnictwo (2600 zł) oraz kultura i 
sztuka (2466 zł).

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 r

Mediana wynagrodzenia całkowitego w wybranych branżach

W którym województwie oferowano 
najwyższe wynagrodzenia? Odpo-
wiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Ogólnopolskie Badanie 
Wynagrodzeń 2009. Podsumowanie”. 

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Stracić pracę w czasie kryzysu to 
nie to samo, co zostać zwolnionym w 
momencie, gdy rynek pracy znajduje 
się na plusie. Aby znaleźć nowe źró-
dło dochodu, wielu zwolnionych pra-
cowników rewiduje dotychczasowe 
cele zawodowe i obniża oczekiwania. 
Jest to szczególnie trudne dla specja-
listów i menedżerów z ambicjami. W 
przypadku zwolnienia muszą „prze-
łknąć” utratę pracy i pogodzić się z 
wyhamowaniem kariery.

W okresie spowolnienia gospo-
darczego głównym zagrożeniem 
związanym z utratą pracy i objęciem 
nowego stanowiska jest groźba po-
nownego zwolnienia. Podjęcie pracy, 
która nie w pełni odpowiada oczeki-
waniom pracownika, zmniejsza jego 
wydajność i zaangażowanie. Może 
również stać się przyczyną nieza-
dowolenia pracodawcy i ponownie 

skazać pracownika na bezrobocie. 
Kolejnym problemem, który dotyczy 
przede wszystkim osób o wąskiej 
specjalizacji lub z wieloletnim do-
świadczeniem w jednej branży, jest 
mała skłonność do przekwalifikowa-
nia. Pomimo iż w badaniach sonda-
żowych przeprowadzanych wśród 
bezrobotnych Polaków gotowość do 
całkowitego przekwalifikowania lub 
podjęcia niskopłatnej pracy zgłasza 
co siódmy ankietowany, w rzeczy-
wistości chętnych do zmiany spe-
cjalizacji, branży lub pracy poniżej 
kwalifikacji jest dużo mniej. Utrata 
zatrudnienia w czasie rynkowej bes-
sy odbija się również na później-
szym wynagrodzeniu zwolnionych 
pracowników. Według ekonomistów 
z Columbia University, zarobki 90% 
pracowników, którzy utracili pra-
cę w czasie recesji amerykańskiej 

gospodarki na początku lat 80. XX 
wieku, były w ciągu pierwszych kil-
ku miesięcy o 30% niższe niż osób, 
które uniknęły zwolnień. Wyższy po-
ziom płac nie powrócił jednak wraz 
z hossą. Po upływie 10 lat różnica 
dochodów między dwoma grupami 
pracowników utrzymywała się na 
poziomie 20%. Po dwóch dekadach 
wynosiła 15%.

W jaki sposób zwolnienie w cza-
sie kryzysu odbija się na późniejszej 
karierze zawodowej pracownika? Ja-
kie wyrzeczenia są w stanie zaakcep-
tować bezrobotni Polacy, aby podjąć 
pracę? Jak z utratą pracy radzą sobie 
osoby o wysokich ambicjach zawo-
dowych? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Mene-
dżer traci pracę”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Stracić pracę w czasie bessy
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Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

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

korzystania z Internetu

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach;
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji;
QQ 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

Opis stanowiska:
• współtworzenie strategii i planów marketingowych spółki;
• ścisła współpraca z kierownikami działów sprzedaży;
• budowanie zewnętrznego wizerunku firmy;
• monitorowanie rynku na poziomie potrzeb klientów i działań konkurencji;
• opracowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych;
• organizacja targów, konferencji, imprez sponsorowanych itp.;
• opracowywanie i wdrażanie akcji promocyjnych i marketingowych;
• analiza skuteczności podjętych działań promocyjno - marketignowych; 
• współpraca z zewnętrznymi agencjami;
• pozyskiwanie do współpracy partnerów zewnętrznych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane: marketing lub pokrewne);
• minimum 2 letnie doświadczenie w B2B;
• komunikatywność;
• biegła znajomość języka angielskiego; 
• umiejętność pracy pod presją zadań i czasu; 
• kreatywność i dokładność;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole; 
• umiejętność rozwiązywania problemów; 
• duża samodzielność w działaniu i odpowiedzialność; 
• znajomość pakietu MS Office;
• dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
• prawo jazdy kategorii B.

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

KooRDYnAToR  
DS. MARKETIngu  
I PRoMoCJI

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).

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁTWORZENIA 

DZIAŁU

 biura nieruchomości  
i deweloperów

 firmy z branży 
nieruchomości/
budownictwo

 firmy szkoleniowe

 agencje pracy

 wydawnictwa

 uczelnie

Kontakt:  
aleksandra.wojnarowska@krnmedia.pl

tel. 0602 414 073

LUTY 2010
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

zaprasza na jednosemestralne studia podyplomowe 
z zakresów:

-  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

-  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

(12) 617 43 56; (12) 617 42 02

w godz. 7–15

LUTY 2010
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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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 

KRAKOWSKI  RYNEK
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UL. KALWARYJSKA
Pow. 50,66 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią,  

II piętro, plomba z cegły z lat 60., do remontu, of. 1544
CENA: 380 000 zł

Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. (12) 632-25-38

RAKOWICE UL. KĄTOWA
1-pokojowe mieszkanie o pow. 31,72 m2, po rem. gen.,  

umeblowany i wyposażony aneks kuchenny,  
I p. w kamienicy, własność hipoteczna, piwnica, of.1547

CENA: 199 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

ZIELONKI
Dom 161 m2 w zabudowie szeregowej, 
wykończony, w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowany i wyposażony. Działka 250 m2. 
CENA: 999 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

UL. LENARTOWICZA, STARE MIASTO 
95 m2, 2 pokoje, stan budynku: bardzo 
dobry, winda, mieszkanie do remontu 
CENA: 870 000 zł

Leach & Lang
Tel. 606-978-979

UL. SZLAK, STARE MIASTO
38 m2, 6 piętro, nowe, umeblowana 
kuchnia, 
miejsce postojowe w cenie. 
CENA: 550 000 zł

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

GAJ
32 a (11 budowlane), piękna widokowa 
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na 
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420 000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

WOŁOWICE GM.CZERNICHÓW  
Nowy dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym o powierzchni całkowitej  
251 m2 Działka o pow. 11 a 
CENA: 450 000 zł - do negocjacji.

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

UL. CHOPINA
2 pokojowe - ładne, słoneczne  
mieszkanie 57,6 m2,  
III piętro, 2 balkony.
CENA: 480 000 zł

Nieruchomości B.W.TARABA 
Tel. (12) 422-95-18

REJON GROTTGERA
3 pokojowe, piękne klasyczne mieszkanie 101,2 m2,  

wymaga remontu, III piętro w międzywojennej  
wyremontowanej kamienicy

CENA: 700 000 zł
Nieruchomości B.W.TARABA 

Tel. (12) 422-95-18

BRONOWICE
OK. BRONOWICKIEJ
mieszkanie 49,70 m2
2 pokoje, jasna kuchnia, loggia
Parter/2 p., ocieplony blok, nowe instalacje.
CENA: 375.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (12) 636-22-44

WOLA JUSTOWSKA
dom bliźniak 160 m2
działka 4 a, stan deweloperski
Wysoki standard, spokojna okolica
CENA: 1.450.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel.(12) 636-22-44

KRAKÓW, EMAUS
Działka w całości budowlana o pow. 
1905 m2, na Woli Justowskiej, z osob-
nym wjazdem. Teren płaski w kształcie 
prostokąta. Aktualne WZ na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych o pow. 480 m2.
CENA: 1 800 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

MOGILANY Parkowe Wzgórze 
SUPERKOMFORTOWY  
DOM DO WYNAJĘCIA,
osiedle zamknięte, 160 m2
CENA: 3 500 zł

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

UL. ARMII KRAJOWEJ
Lokal do wynajęcia
Tarasy Verona 65 m2
CENA: 2600 zł

WD PARTNER
Tel. 501-325-420

KRAKÓW, UL. ODROWĄŻA
Do wynajęcia 66 m2, po remoncie,  
2 oddzielne umeblowane pokoje, oddzielna 
duża kuchnia wyposażona: lodówka, pralka. 
Łóżka do uzgodnienia. W mieszkaniu  
jest pianino i fortepian.
CENA: 1.500 zł

GEOFORMAT
TEL. (12) 623-02-69

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ  
TARASY VERONA 
Do wynajęcia 44,3 m2, apartament 2-pok.  
z aneksem kuchennym, 10/14 p.,  
2 tarasy, wys. stand. wyk., kuchnia i łazienka 
urządzone, pokoje umeblowane. Basen, 
siłownia, sauna. Wynagrodzenie płaci 
właściciel. CENA: 2.000 zł
GEOFORMAT
TEL. (12) 623-02-69
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MODLNICA – OSTATNIE DWA DOMY!!!
Kameralne osiedle przy lesie
Domy wolnostojące -  pow. użytkowa  
130 m2, działka 6-7 a, 5 pokoi, podpiwnic-
zony, inwestycja na ukończeniu.  
Cena: 580 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353-66-99

OLSZANICA 
działka o pow. 1997 m2 z decyzją WZ dla zabudowy  

bliźniaczej (maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą asfaltową, 
wszystkie media w drodze. 

CENA: 1 150 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

KOBYLANY gm. Zabierzów 
budowlana działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 

pośród drzew, na działce stary sad, dojazd od drogi  
asfaltowej ostatnie 150 m drogą utwardzoną przez las.  

CENA: 600 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

ZIELONKI
centrum, 180 m2, stan deweloperski,  
podpiwniczony, 5 pokoi. Działka 9 a.  
Of 223.
CENA: 850 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (12) 292-43-23

WIELICZKA
210 m2, do zamieszkania/częściowego 
wykończenia; rozłożysta, niska bryła,  
6 pokoi. Dz. 9 a. Of 1824.
CENA: 820 000 zł

Biuro Nieruchomości Activ
Tel. (12) 292-43-23

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

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy, narożny lokal 
usługowo - handlowy pow. 75 m2.
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Na przeciwko lokalu znajduje się 
przystanek tramwajowy.
CENA wynajmu 9000 zł/m-c
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

GM. ZIELONKI, BRZOZÓWKA
Dom wolnost. o pow.: 240 m2, pow. działki: 
56 a, Piwnice: garaż, kotłownia, 3 pom.. 
Parter: wiatrołap, hall, 3 pok., kuchnia, 
łazienka. Piętro: 4 pok., łazienka, hall. 
Poddasze użytkowe. Oferta na wyłączność: 
nr 7187. CENA: 900 000 zł

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

SKAWINA
Dom wolnost. jednorodz. pow.: 166 m2, 
pow. dz.: 7,90 a. Parter: garaż, wiatrołap, 
holl, wc, kuchnia z jadalnią oraz salon 
z kominkiem i wyjście na taras (40 m2). 
Piętro: 3 sypialnie, łazienka. Oferta na 
wyłączność: nr 7177. CENA: 760 000 zł 

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA
Piękne 4-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze w kamienicy 

secesyjnej o pow. 102,5 m2. 
CENA: 994 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64

KRAKÓW, UL. FELICJANEK
atrakcyjny II-poziomowy apartament o pow. użytk. 75 m2 

(pow. całk. 90 m2).
CENA: 749 000 zł

Biuro Prawne INTERWEST 
Tel. (12) 431-21-64

ŚRÓDMIEŚCIE
5,11 a, blisko Ronda Mogilskiego, w sąsiedztwie zabudowy 

wysokiej. Działka doskonała na lokatę kapitału. 

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

BOREK FAŁĘCKI
Bardzo atrakcyjna lokalizacja – rejon ul. Żywieckiej; 32,5 a, 

działka o elastycznym przeznaczeniu, wymiary: 45 m x 70 m.
CENA 60.000 zł/a

Biuro Nieruchomości
GRUNT

Tel. (12) 632-88-38

KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
bliźniak 175 m2, 4 a
CENA: 840 000 zł

ESTATER NIERUCHOMOŚCI
Tel. (12) 353-66-99

UL. ZYBLIKIEWICZA 5
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m².  
Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy,  
do odświeżenia. Świetna lokalizacja  
– 7 min do Rynku Gł.
CENA : 199.900 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

MODLNICZKA, UL. WSPÓLNA 
Osiedle na Wzgórzu, dom wolnost., gotowy 
do odbioru o pow. całk. 187 m², dz ok. 7,5 a. 
Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan 
deweloperski. Działka ogrodzona, ogród 
zagospodarowany. 
CENA: 699.000 zł brutto

B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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SPRZEDAŻ
Mieszkania

Gdańsk KiełpinekQQ , 54 m2, dwupoziomowe z 15 m2 ta-
rasem. Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD. 
Łazienka wykafelkowana. Mieszkanie gotowe do zamiesz-
kania. Cena: 349.000 zł. Tel. 601-832-507, e-mail: a.siwa-
niedrowska@wp.pl

Górowo Iławeckie,QQ  59,8 m2, blok ocieplony, klatka od-
malowana, spokojne osiedle, środkowa klatka schodowa. 
Cena 90.000 zł. Tel. 89-761-02-90, e-mail: barbarake-
der64@wp.pl

Kielce WietrzniaQQ , 52,5 m2, wykończone w wysokim stan-
dardzie, meble na zamówienie. Wspaniały widok z balkonu 
na Telegraf, cisza i spokój, brama wjazdowa do posesji i 
drzwi garażowe sterowane pilotem, duża piwnica. Miej-
sce postojowe w garażu podziemnym w bardzo dobrym 
miejscu przy bramie. Cena 349.000 zł. Tel. 696-488-481, 
e-mail: dari1@poczta.onet.pl

Kraków, os. AlbertyńskieQQ , 41,2 m2, IV piętro/IV, dwupoko-
jowe z oddzielną kuchnią i loggią. Blok z cegły, wyremonto-
wany, ocieplony, zadbany, otwierany na domofon. Do miesz-
kania przynależy piwnica ok. 5 m2, dodatkowo na parterze 
jest wózkownia, a na każdym piętrze suszarnia. Teren bardzo 
ładny, zielony, z placami zabaw i parkiem. Cena 255.000. Tel. 
604-111-156, e-mail: aneta_kepka@wp.pl

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka 4 a, poło-
wa domu z 1960 r. W skład sprzedawanej nieruchomości 
wchodzą: piwnice o pow.62 m2, mieszkanie o pow. 62 
m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka). Część mieszkalna 
po generalnym remoncie, wysokie poddasze do własnej 
aranżacji. Do dyspozycji przyszłego właściciela będzie 
ogród o pow. 1,1 a, do którego wyjście jest z piwnicy lub 
mieszkania. Cena 510.000 zł. Tel. 507-654-478, e-mail: 
mieszkaniebiala@poczta.fm 

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym wejściem, 
50 m2, działka 1,1 a, wjazd na samochód, dwupoziomo-
we, po generalnym remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 
290.000 zł. Tel. 793-003-939

Kraków, Centrum, k. kina KijówQQ , 53 m2, III piętro, trzy 
pokoje + oddzielne pomieszczenie mieszkalne, przed-
pokój, łazienka, kuchnia z oknem na mały pokój, długi 
balkon, piwnica; drzwi wejściowe metalowe Gerda, okna 
plastikowe, winda, obok m. zsyp; hipoteczne, w b. dobrym 
stanie. Cena 480.000 zł. Tel. 609-197-936

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Podgórze, 53,5 m2, dwupoko-
jowe, własnościowe. Czynsz miesięczny – 290 zł. Kuchnia 
elektryczna, indywidualne opomiarowanie (woda i ciepło). 
Cena 399.000 zł. Tel. 604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@
gmail.com

Kraków, ul. Fiołkowa, QQ jednopokojowe, eleganckie, garaż. 
Cena 220.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Gdańska, QQ Olsza II, 38 m2, wysoki parter, 
dwupokojowe, jasna kuchnia, loggia, piwnica. Bardzo 
dobra lokalizacja – blisko przychodnia z apteką, szkoły, 
przedszkola, sklepy. Komunikacja MPK doskonała w każ-
dym kierunku. Cicha okolica, dużo zieleni. Cena 297.000 
zł. Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Grota RoweckiegoQQ  - Zachodnia, Podgórze, 
47,8 m2, w stanie deweloperskim, z dużym balkonem. 
Salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka. Do mieszka-
nia przynależy komórka lokatorska. Umowa przyrzeczona 
przewidziana na marzec 2010 r. Cena 305.000 zł. Tel. 886-
546-942, e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul. ImbramowskaQQ , Krowodrza, 69 m2, tzypo-
kojowe (20,15,12 m2) + kuchnia + łazienka + WC + 
podwójny korytarz + duża loggia + piwnica. Wysoki 
standard, słoneczne i przestronne. W łazience wanna 
z hydromasażem, kuchnia zabudowana ze sprzętem 
AGD. Blok ocieplony, duża klatka schodowa, dwie windy, 
centralne ogrzewanie z regulacja, miejsca parkingowe, 
zielona okolica. Cena 445.000 zł. Tel. 792-301-969, e-mail: 
kalinovska@hotmail.com

Kraków, ul. Jahody, QQ Ruczaj, 62 m2, trzypokojowe, IV pię-
tro, salon połączony z kuchnią, dwie sypialnie, łazienka, 
wc, przedpokój. Mieszkanie jasne i przestronne. Cena 
390.000 zł. Tel. 604-410-207

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

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

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa plomba z 
2001 r., wykończone, umeblowane – stan do wejścia od 
zaraz. Ciche miejsce, zieleń. Cena 890.000 zł do negocjacji. 
Tel. 691-676-091, e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego, QQ Łobzów, 53 m2, trzy-
pokojowe, jasna kuchnia, zabudowana loggia (widok na 
Wawel, Kopiec Kościuszki, Tatry). W przedpokoju duża 
szafa wnękowa. Blok przy ogrodzie Łobzów, deptaku 
Młynówka Królewska, obok Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Cena 407.000 zł. Tel. 602-694-422

Kraków, ul. Konarskiego, QQ Śródmieście, 39 m2, dwa pokoje 
z aneksem kuchennym i balkonem, III piętro/IV. Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie, znajduje się w kamienicy wybu-
dowanej w 1936 r., kompleksowo wyremontowanej. Cena 
415.000 zł. Tel. 602-230-873, e-mail: nina@tenia.com.pl 

Kraków, ul. KoziaQQ , Podgórze, TBS, 53 m2, dwupokojowe, 
I piętro/IV (jest winda), blok z 2003 r., balkon w kształcie 
litery L, okna wychodzą na stronę południową. Mieszkanie 
słoneczne, ustawne, odmalowane w sierpniu 2009 r. Wokół 
tereny rekreacyjne, zieleń, przystań żeglarska, wypożyczal-
nia sprzętu wodnego, kąpielisko, boisko. Cena 162.000 zł. 
Tel. 505-255-342, e-mail: krowokur@onet.eu

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ Krowodrza, 64 m2, III 
piętro/ IV, czteropokojowe, osobna widna kuchnia, łazienka 
i wc, duży balkon – loggia, normalna piwnica + dodatkowe 
pomieszczenie w piwnicy razem z sąsiadem. Cena 439.999 
zł. Tel. 506-764-174, e-mail: michal_macko@yahoo.com 

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 40 m2, VIII piętro, 
nowoczesne wnętrze, w pełni wyposażone i urządzone, z bal-
konem (widok na panoramę Krakowa). Kompleks ogrodzony 
i monitorowany. Cena 318.000 zł. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 92 m2, dwupo-
ziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) oraz komórką 
lokatorską. Budynek dwupiętrowy na ogrodzonej posesji 
z własna kotłownią. I poziom: salon z kominkiem i balko-
nem, kuchnia półotwarta z jadalnią, łazienka. II poziom: 
dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie sprzedawane wraz z 
meblami i wyposażeniem. Cena 790.000 zł. Tel. 794-307-
438, email: jbski@wp.pl

Kraków, Nowa HutaQQ , M3 w centrum 48 m2, parter, do 
odnowienia. W kuchni i łazience płytki, w pokojach parkiet. 
Okna pcv. Cena 240.000. Tel 602-673-957

Kraków, ul. Obozowa, QQ Dębniki, 56 m2, dwupokojowe z 
oddzielną kuchnią i balkonem, I piętro/ III, blok z 2001 r. Do 
mieszkania przynależą jako część wspólna: pomieszczenia 
gospodarcze oraz taras na dachu budynku. Podłączony 
internet, telefon, domofon. Parking pod blokiem. Teren 
zagospodarowany, spokojna okolica, dobre połączenie 
komunikacyjne. Cena 385.000 zł, e-mail: joanna.glownia@
bp.com 

Kraków, Olsza 2QQ , 38 m2, M 2. Cena 297.000 zł. Tel. 798-
351-904

Kraków, os. Oświecenia, QQ 54 m2, I piętro/X, dwupokojowe, 
kuchnia, zabudowany balkon, piwnica. Mieszkanie własno-
ściowe, do remontu. Cena 297.000 zł. Tel. 12-638-46-78

Kraków, ul. Prądnicka, QQ 37,4, 2 pokoje, IX p./ X p., flizy, 
okna plastikowe, 2 windy, piwnica, blisko do sklepu Kau-
fland. Cena 245.000 zł do negocjacji. Tel. 501-616-244

Kraków, ul. Pszona, QQ trzypokojowe, nowe, wykończone, 
garaż. Cena 490.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Słomczyńskiego, QQ 43 m2, dwupokojowe, I 
piętro, wysoki standard, duży balkon 8 m długości (wyjście 
z dwóch pokoi), miejsce parkingowe, piękny widok na 
panoramę Krakowa. Do mieszkania przynależy piwnica (3 
m2). Cena 330.000 zł. Tel. 600-559-018

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)

Do sprzedania  
działka budowlana 32 a

Masłomiąca
Cena 450.000 zł

Great House
Tel. 605-877-476

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
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Kraków, os. SpółdzielczeQQ , Nowa Huta, 50 m2, III piętro/
IV, dwupokojowe, z dużą, słoneczną kuchnią, łazienką i 
loggią. Okolica zielona, spokojna, w pobliżu także przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Cena 
270.000 zł. Tel. 600-417-528, e-mail: izolda01@wp.pl

Kraków, Stare Miasto, QQ 93 m2, II p., trzypokojowe, w 
odrestaurowanej kamienicy. Własność hipoteczna, po ge-
neralnym remoncie, ogrzewanie gazowe, wysoki standard. 
Cena 1.350.000 zł. Tel. 503-035-210

Kraków, ul. Turniejowa,QQ  Podgórze, 73 m2, trzypokojowe 
+ miejsce parkingowe w cenie mieszkania. Osobna kuch-
nia, wyposażona, lodówka, kuchnia z piekarnikiem, okap, 
płytki, łazienka, wc, przedpokój – płytki, pokoje – panele. 
Dwa balkony, okno kuchenne + mały pokój – rolety. Za-
mieszkane tylko w 2006 r. Cena 490.000 zł. Tel. 785-555-
559, e-mail: misiek@kr.home.pl

Kraków, ul. Turniejowa, QQ Podgórze, 95 m2, blok z cegły z 
1998 r. Mieszkanie ma cztery osobne pokoje, na podłogach 
parkiet. Kuchnia osobna, jasna, ze spiżarką (13 m2), widna 
łazienka, osobne WC, w przedpokoju szafa wnękowa z lu-
strami oraz pawlacze. Mieszkanie ma loggię (ok. 8 m2) oraz 
piwnicę. W pobliżu park, place zabaw dla dzieci, żłobek, 
szkoły, basen, sklepy. Cena 530.000 zł do negocjacji. Tel. 
503-053-854, e-mail: annape@poczta.fm 

Kraków, ul. Zakątek, QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia. Cena 
395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, ul. Zamoyskiego, QQ Stare Podgórze, 48 m2 + 5 m2 
część wspólna, II piętro, zadbana kamienica po general-
nym remoncie, C.O. – MPEC, wyposażone. Cena 1500 zł 
+ opłaty (czynsz 200 zł + gaz + prąd). Tel. 505-323-608 
(dzwonić po godz. 15)

Mrągowo, QQ 43 m2 (54 m2 po podłodze), własność notarial-
na. Komfortowo urządzone, blok z 2001 r., centrum, widok 
z balkonu na jezioro Czos, promenadę. Cisza, spokój, teren 
ogrodzony. Sprzedam z wyposażeniem. Cena 170.000 zł. 
Tel. 693-001-268, e-mail: 50936315@pro.onet.pl

Reda,QQ  76,1 m2, dwupoziomowe; I poziom: duży salon z 
ozdobnym kominkiem, jasna kuchnia, łazienka z pryszni-
cem z panelem do masażu, przedpokój; II poziom: dwa 
pokoje w tym jeden ze skosami, łazienka z wanną, przed-
pokój. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 5,6 m2. 
Cena: 439.000 zł. Tel. 796-569-944

Rogów, QQ 53,7 m2, działka budowlana 500 m2 i garaż. Cena 
160.000 zł. Tel. 606-872-655, e-mail: eliza9913@wp.pl

Skawina, QQ 50 m2, dwupokojowe, na I piętrze jednopię-
trowego budynku z cegły. Jasna kuchnia, umeblowana, 
nowe okna pcv, drzwi antywłamaniowe, panele podłogo-
we, piwnica. Cena 260.000 zł. Tel. 603-782-440, e-mail: 
nummus@wp.pl

Skawina, QQ ul. Studzińskiego, 35 m2, I piętro, atrakcyjne, 
umeblowane mieszkanie TBS. Pokój, w pełni wyposażona 
kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie go-
spodarcze. Nowe, kameralne osiedle w odległości 1 km 
od granicy Krakowa. W sąsiedztwie sklepy i niezbędna 
infrastruktura oraz przystanek autobusowy. Cena 105.000 
zł. Tel. 600-002-441, e-mail: skawinatbs@onet.pl 

Szczecin, QQ Mierzyn, 50 m2, dwupoziomowe w budynku z 
cegły. I poziom: salon z aneksem kuchennym w drewnianej 
zabudowie, ze sprzętem AGD, łazienka z dużym oknem, z 
wanną i wc w jasnej tonacji; II poziom: sypialnia z miejscem 
na szafę; wyjście na balkon. Cena 239.000 zł. Kontakt 
e-mail: ip.mierzyn@op.pl

Świnoujście, QQ 66,5 m2, trzypokojowe, parter. Przestronne, 
funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych, poszerzone 
drzwi, podjazd do klatki, osiedle monitorowane, 50 m od 
lasu, parking ogólnodostępny. Cena 307.000 zł. Tel. 602-
156-125, e-mail: calka.malgorzata@wp.pl

Warszawa ŚródmieścieQQ , 36 m2, dwupokojowe z kuchnią, 
na pierwszym piętrze w trzypiętrowej kamienicy w bardzo 
dobrej lokalizacji, okna na ul. Świętojańską. Lokal jest po 
remoncie generalnym, kompletnie wyposażony w meble 
wysokiej jakości. Cena 580.000 zł. Tel. 519-135-316, e-mail: 
rrb16@tlen.pl

Warszawa WolaQQ , 30 m2, Pokój z oknami na wschód, 
kuchnia – okna na południe. Mieszkanie zadbane, zielona 
okolica, blisko CH KLIF, niedaleko CH ARKADIA. Dobra 
komunikacja, wszędzie blisko. Cena 260.000 zł. Tel. 501-
010-080, e-mail: kostrzesia@interia.pl

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

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
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Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepowtarzalnej  
architekturze, pow. 470 m2 plus  

3 tarasy widokowe z bezpośrednim  
widokiem na panoramę Krakowa, położony 

w otoczeniu parku krajobrazowego  
na działce 1600 m2.
Cena 2.000.000 zł

Tel. 0 660 105 522
Więcej na www.dom500.pl

KRAKÓW – CENTRUM
Kamienica 717 m2, nowa, lokale sklepowe i biurowe

Cena 1.900.000 zł euro

Biuro Nieruchomości Alfa
Tel. 501-420-359
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Warszawa WłochyQQ -Okęcie, 75 m2, IV piętro, czteropo-
kojowe. Okna wychodzą na wschód, południe i zachód. 
Standard wykończenia dobry. Blok oddany do użytku w 
1985 r. Dostępne media: gaz ziemny, woda ciepła i zimna, 
prąd, telefon, TV kablowa, internet. Piwnica 2 m2. Cena 
465.000 zł. Tel. 606-155-784, e-mail: mieszkanie-17-
Stycznia@wp.pl

Warszawa Nowa PragaQQ , 47,5 m2, blok po termomo-
dernizacji i wymianie instalacji. Cicha okolica z dobrą 
infrastrukturą usługową, parkingi. W pobliżu dogodne 
połączenia komunikacyjne: tramwaj, autobus, kolej. Ist-
nieje możliwość dostosowania standardu wykończenia do 
oczekiwań nabywcy. Cena 265.000 zł. Tel. 885-559-977, 
e-mail: marlin@plusnet.pl

Warszawa, QQ Bielany, 51 m2, ciche, glazura, terakota, w po-
kojach parkiet, przedpokój w boazerii, w bardzo dobrym 

punkcie komunikacyjnym. Cena 390.000 zł. Tel. 889-904-
299, e-mail: agaska188@wp.pl 

ok. Warszawy, QQ Gocław, 32,5 m2, 1 pokój z loggią, przed-
pokój, kuchnia i łazienka. Okolica cicha, sklepy, fryzjer, 
CH Promenada, szkoła, przedszkole, żłobek, place zabaw, 
komunikacja MZK. Cena 280.000 zł do negocjacji. Tel. 609-
810-317, e-mail: annawt03@poczta.onet.pl

okQQ . Wieliczki, 39 m2, po kapitalnym remoncie. Wszystkie 
instalacje nowe, blok ocieplony w zeszłym roku. Okna 
PCV, drzwi antywłamaniowe, parkiet, płytki, umeblowane 
i wyposażone, pralka, lodówka, meble. Cena 200.000 zł. 
Tel. 793-158-358, e-mail: marek.kapusta@poczta.fm

Żywiec, QQ 28 m2, I piętro, na spokojnym zielonym osiedlu, 
mieszkanie słoneczne, bardzo ciepłe. W cenie meble 
kuchenne, duża drewniana 3-drzwiowa szafa w pokoju, 
szafa w przedpokoju oraz nowa pralka w łazience. Cena 
110.000 zł. Tel. 600-827-145

SPRZEDAŻ DOMY
Borne SulinowoQQ , 250 m2, działka 4,5 ha, w domu trzy 
samodzielne mieszkania. Nadaje się na mały pensjonat, 
dom spokojnej starości lub pod wynajem. Miejscowość 
wśród lasów nad jeziorem. Do mieszkań należą duże 

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”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

DZIAŁKA 30 a  
STARY PROKOCIM  

UL. LEGIONÓW  
WZiZT NA 2000 m2 , PROJEKT  

Tel. 502 274 043

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
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piwnice, strych i ogrodzona zagospodarowana działka. 
Cena 600.000 zł. Tel. 693-346-894, e-mail: ewa1964s@
interia.pl

Brzezie - Zabierzów, QQ 160 m2, działka 7 a, dom w stanie 
deweloperskim. Cena 545.000 zł. Tel. 509-013-626

Grabie, QQ 40 km od Krakowa, dom 200 m2, działka 14 a, 
dwa garaże + altana. Zadbany, wypielęgnowany ogród, 
widok z działki na góry; spokój, cisz i świeże powietrze. 
Cena 570.000 zł. Tel. 668-843-434

Kalwaria Zebrzydowska, QQ Podlesie, 160 m2, działka 8,6 a, 
wolnostojący budynek mieszkalny z częścią warsztatową, 
częściowo podpiwniczony, z poddaszem częściowo za-
adoptowanym. Przez lata funkcjonował warsztat stolarski. 
Idealna lokalizacja na adaptację na działalność produkcyj-
ną, handlową lub usługową. Wszystkie media: prąd, siła, 
woda, kanalizacja, gaz. Cena 305.000 zł. Tel. 604-498-754, 
e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka 3,6 ha, poło-
wa domu z 1960 r., kryty dachówką. W skład sprzedawanej 
nieruchomości wchodzą: piwnice (62 m2), mieszkanie o 
pow. 62m2, składające się z dwóch pokoi, 15 m2 kuchni, 
łazienki i przedpokoju. Część mieszkalna po generalnym 
remoncie, wysokie poddasze o pow. 62 m2 (ściana kolano-
wa na wys. ok. 1 m) do własnej aranżacji. Cena 510.000 zł 
do negocjacji. Tel. 507-654-478, e-mail: mieszkaniebiala1@
poczta.fm

Kraków, ul. Hamernia, QQ Wola Justowska, 380 m2, działka 4 
a. Budynek mieszkalno-usługowy, wysoki standard, własny 
kompleks SPA (grota solna, sauna, jacuzzi). Obecnie działa 
jako ośrodek wypoczynkowy: osiem pokoi z łazienkami, 
kuchnia, recepcja, salka z kominkiem oraz samodzielne 
dwupokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym i ła-
zienką. Na terenie posesji znajduje się parking, ogródek 

z oczkiem wodnym i grillem. Cena 2.600.000 zł. Tel. 501-
247-155, e-mail: biuro@jovicolors.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 173 m2, działka 4,5 
ha, podwyższony standard deweloperski. Parter: wiatrołap, 
holl, salon z kominkiem, wyjściem na taras i do ogrodu, 
kuchnia, jadalnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 
garaż. Poddasze: trzy duże piękne sypialnie, pokój kąpie-
lowy, garderoba, pralnia, duży holl. Cena 685.000 zł. Tel. 
502-179-145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 212 m2, działka 
4,52 a. Uroczy, usytuowany na wzgórzu w enklawie kilku 
domków w zamkniętym, monitorowanym osiedlu. Parter: 
wiatrołap, duży hall, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, 
pokój gościnny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. 
Poddasze: cztery sypialnie, pokój kąpielowy, duży hall. 
Cena 660.000 zł. Tel. 509-23-53-13, e-mail: mawieczorek@
poczta.onet.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice, 220 m2, działka 5 a, bliźniak 
z 2007 r., z basenem, wykończony, do zamieszkania. Cena 
1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, Nowa HutaQQ , 160 m2, działka 7 ha. Parter: wiatro-
łap, holl, salon z kominkiem, wyjście na taras i do ogrodu, 
kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze, garaż. Poddasze: trzy duże sypialnie, pokój 
kąpielowy, duża garderoba, hall. Podgrzewane podłogi w 
kuchni, wiatrołapie, holu, obu łazienkach, rolety antywła-
maniowe, alarm, bramy na pilota. Cena 1.050.000 zł. Tel. 
508-269-447, e-mail: megg_56@op.pl 

Kraków,QQ  Olsza, dom na działce 10,5 a, prąd, woda, kana-
lizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-781-580 

Kraków,QQ  ul. Przegorzalska, Zwierzyniec, 150 m2, działka 2,8 
a, dół ok. 90 m, góra o tej samej powierzchni, minus skosy, 
co daje ok. 60 m, dodatkowe 20 m zajmuje taras i garaż pod 

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

Ogłoszenia drobne  
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Sprzedam dom w zabudowie  
bliźniaczej w centrum Wisły 

Piętrowy, 108 m2, na pięknej widokowej działce,  
bez remontu, do zamieszkania. Chętnie w rozliczeniu 

dwupokojowe mieszkanie (do II p.) w Krakowie.
Tel. 033-858-39-02

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 

Działka w atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję mieszkaniową w Katowicach  
– Ligocie (obrzeże Brynowa). Uzbrojona, o pow. 5,6 a teren płaski o regular-

nym kształcie. Bardzo dobry dojazd. Cicha i spokojna okolica.
Dla zdecydowanego Klienta dysponujemy Koncepcją Architektoniczną  

na budynek wielorodzinny o powierzchni użytkowej 615 m².

Cena: 330.000 PLN
Tel. 665 50 20 15

OFERTA  
DLA  

INWESTORA
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nim. Bardzo ładna bryła budynku. Na dole są dwa wykoń-
czone pokoje, łazienka, osobna ubikacja, dwa przedpokoje 
i trzeci pokój do wykończenia. Na górze mogą być dwa lub 
trzy pokoje, zależnie od potrzeb. Z góry rozciąga się piękny 
widok na Wisłę. Cena 570.000 zł. Tel. 504-120-162

Lanckorona, QQ 30 min. od Centrum Krakowa, powierzchnia 
ok. 240 m2, działka widokowa 18,5 a; parter luksusowo 
wykończony, poddasze w stanie deweloperskim, garaż w 
budynku. Cena 780.000 zł. Tel. 511-720-282

okQQ . Lęborka, Dziechlino, 134 m2, salon 36 m2, działka 0,3 
a, położony w pięknej wsi z widokiem na lasy i pola. 4 km 
do jeziora Krępkowice. Budynek i działka nie są obciążo-
ne hipoteką. Cena 500.000 zł. Tel. 602-698-532, e-mail: 
portofino0@op.pl

Lublin, QQ Jakubowice Konińskie, 350 m2, działka 1 ha. Par-
ter: hall, kuchnia, salon, pokój, łazienka, kotłownia, garaż 
na dwa samochody. Piętro: hall, cztery pokoje, łazienka. 

Wykonane tynki i gładzie, docieplenie poddasza, wylewki, 
ogrzewanie CO piecyk 2-funkc. z zasobnikiem, wkład ko-
minkowy z płaszczem wodnym, elektryka, alarm, instalacja 
odgromowa. Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 514-564-
367, e-mail: edachphu@wp.pl 

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,5 a ogrodzona i 
zagospodarowana. Nowy, wykończony, kominek, alarm, 
rolety, kuchnia z AGD, wykończona łazienka. Cena 650.000 
zł. Tel. 600-913-814

Michałowice – Komora, QQ 180 m2, działka 4 a, enklawa 
kilku domów na zamkniętym, strzeżonym osiedlu. Wysoki 
standard, wykończony, urządzony, do zamieszkania. Cena 
900.000 zł. Tel. 509-828-437, 602-648-464

Michałowice – Komora, QQ 245 m2, nowy, luksusowy, do 
zamieszkania. W rozliczeniu możliwe mieszkanie (dziel-
nica obojętna). Cena 1.200.000 zł. Tel. 12-357-14-89 
(wieczorem)

Michałowice-Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; dom 176 
m2, stan surowy otwarty. Działka 8,3 a, widokowa, po-
łudniowa. Media: prąd, woda, telefon – na działce. Prąd 
i gaz opłacone, tylko podłączać. Cena 440.000 zł. Tel. 
601-400-105

Mogilany, QQ 163 m2, działka 21 a z lasem, dom w zabu-
dowie bliźniaczej, wykończony, do zamieszkania. Teren 

Ogłoszenia drobne  
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ogrodzony, kostka, bramy na pilota, piec kondensacyjny, 
ogrzewanie podłogowe, piękny widok, super lokalizacja. 
Cena 760.000 zł. Tel. 601-803-540

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 a, nowy, 
wykończony, alarm, rolety, kamery, teletechnika, pięć 
pokoi, dwie łazienki, garaż. Cena 1.259.000 zł. Tel. 606-
400-808

Mszana Dolna, QQ 168 m2, działka 35 a, dom w stanie suro-
wym otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 721-864-615 

Myślenice/Polanka, QQ 375 m2 z częścią usługową (moto-
ryzacja), działka 12 a, możliwa zamiana na mieszkanie w 
Krakowie. Cena 590.000 zł. Tel. 508-008-308.

NiepołomiceQQ , 100 m2, działka 1,1 ha, dom z budynkiem 
gospodarczym, przy drodze asfaltowej. W pobliżu znajduje 
się Centrum Handlowe, ośrodek zdrowia, apteka, przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, poczta itp. Bliska 
odległość do Puszczy Niepołomickiej i okolicznych lasów. 
Cena 750.000 zł. Tel. 696-087-526, e-mail: ssekunda@
interia.pl

Oświęcim, QQ 150 m2, działka 18 a. Dom komfortowy, z lat 
90.; parter: kuchnia + salon z kominkiem + dwa pokoje 
+ dwie łazienki; poddasze: trzy pokoje + łazienka. Cena 
600.000 zł do negocjacji. Tel. 33-842-56-97

Skawina,QQ  216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek wy-
konany w wysokim standardzie z najlepszych materiałów. 
Działka ogrodzona z bramą automatyczną. Wyjątkowo ci-
che miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 
zł. Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl

ok. Torunia, QQ Brzezinko, 120 m2, działka 40 a, przebudo-
wany w 2004 r. Do wykończenia została elewacja budynku 
oraz jedno pomieszczenie wewnątrz. Do oferty wchodzi 
także ziemia o pow. 30 a, którą można przekształcić w 
działkę budowlaną. Cena 320.000 zł. Tel. 601-752-276, 
e-mail: gacek278@wp.pl

ok. Warszawy, QQ Dawidy/ Podolszyn, 330 m2, działka 1,26 
ha, cicha okolica, 16 km do centrum Warszawy. Dom 
budowany w 2003 r., wykończony elegancko i nowocze-
śnie, łazienki 20 m2 (jacuzzi), 10 m2 (hydromasaż) i 15 m2 
z oknem w dachu nad wanną, salon 65 m2 z kominkiem, 
garaż na dwa samochody + wiata, kuchnia otwarta na 

salon, taras z grillem. Cena 1.740.000 zł. Tel. 661-300-856, 
e-mail: maggies1@wp.pl

gm. Wieliczka, QQ 160 m2, działka widokowa 9 a. Parter: 
gabinet, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, garaż; 
poddasze: cztery sypialnie, łazienka. Dach kryty dachówką 
Creaton, dojazd drogą asfaltową, blisko Wieliczki. Cena 
370.000 zł. Tel. 601-503-164.

Wieliczka QQ - Koźmice Wielkie, dom z cegły do remontu, 
ok. 80 m2, działka 88 a. Cena 190.000 zł, bezpośrednio. 
Tel. 508-008-308

gm. WieliczkaQQ , Mietniów, 145 m2, działka 10,14 a, dom 
częściowo wykończony, ocieplony, otynkowany z zewnątrz, 
instalacja wewnętrzna gazowa, elektryczna. Media: gaz – 
doprowadzony i rozprowadzony, prąd i woda – doprowa-
dzone do budynku. Parter: salon, kuchnia, łazienka, hall, 
wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, garaż. Poddasze: 
cztery sypialnie, garderoba, łazienka. Cena 420.000 zł. Tel. 
501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Wielka Wieś, QQ działka 8 a, cała budowlana, widokowa, 
nieuzbrojona. Cena 230.000 zł. Tel. 603-448-323 

WrząsowiceQQ , 152 m2, działka 5 a, w stanie deweloper-
skim PLUS, czyli posiada: okna, drzwi wejściowe, bramę 
garażową segmentową, automatycznie otwieraną, ocie-
plenie budynku wraz z elewacją i zewnętrznymi tynkami, 
ogrodzenie, brama wjazdowa, fotokomórki. Instalacje: 
wewnętrzne, gazowa, elektryczna, alarmowa, telewizja, 
domofon. Parter: wiatrołap, komunikacja, kuchnia, spiżar-
nia, salon, wc, garaż, pomieszczenie gospodarcze. Piętro: 
komunikacja, trzy pokoje, łazienka. Cena 499.000 zł. Tel. 
514-131-413

gm. Zielonki, QQ Korzkiew – Grębynice, pow. użytkowa z 
garażem 151 m2, dom w zabudowie bliźniaczej. Stan 
deweloperski – piec, grzejniki, instalacje, tynki, stolarka. 
Działka 5,85 a, widokowa lokalizacja. Cena 610.000 zł. Tel. 
664-091-281, e-mail krzysztof.pulchny@op.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ sześć działek 10 a, budowlanych lub w całości 60 
a, w centrum. Warunki zabudowy jednorodzinnej, media, 
dojazd asfaltem. Cena 8000 zł, w całości do negocjacji. 
Tel. 887-542-204

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

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl



104

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 02/2010  29.01 – 11.02.2010

okQQ . Bydgoszczy, Samociążek, działka 11,3 a, uzbrojona, 
ok. 300 m od Zalewu Koronowskiego, sąsiedztwie las i 
czysta przyroda, teren płaski. Cena 155.358 zł. Tel. 600-
925-149, e-mail: kjonczek@gmail.com

ok. Ełku, QQ Ciernie, działka 30,12 a, nad jeziorem Dybowskim 
(39,3 m linii brzegowej), oddalona od Ełku o 17 km, dojazd 
drogą asfaltową, a następnie utwardzoną, podciągnięty do 
granic działki prąd i woda. Możliwość ubiegania się o usta-
lenia warunków zabudowy gospodarczej. Cena 135.540 zł. 
Tel. 32-248-46-90, e-mail: atw_malocha@op.pl

Głogoczów, QQ działka 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary 
las, nowe domki jednorodzinne i nowopowstające aparta-
mentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane 
są już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 m od Zako-
pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zagospodarowania. 
Lub zamienię na mieszkanie w Krakowie. Cena 175.000 zł. 
Tel. 606-157-551, e-mail: boguslawput@wp.pl 

GorzyczkiQQ , działka 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 
19,5 x 64, dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo domków 
jednorodzinnych. Media do podłączenia. Blisko do kąpie-
lisk w Olzie. Cena 38.000 zł do niewielkiej negocjacji. Tel. 
508-064-036, e-mail: lucek5103@onet.eu

Jaworzno QQ Pieczyska, działka 26,5 a, nad rzeką, w okolicach 
lasów, w cichej spokojnej dzielnicy. Działka w kształcie zbli-
żonym do kwadratu. Dostępność mediów przy działce. Cena 
199.000 zł. Tel. 608-812-889, e-mail: knapik.anna@wp.pl

gm. Jerzmanowice GotkowiceQQ , trzy działki; 48 a – bu-
dowlano-rolna (widokowa), 56 a – rolna i 2 a – komercyjna 
(przy drodze Kraków–Olkusz), pod dużą reklamę. Tel. 12-
357-14-89 (wieczorem)

Karpacz, QQ działka 29,3 a, w strefie pośredniej miasta, w za-
sięgu mediów miejskich – sieć wodociągowa, energetycz-
na, telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony na 
cele usług turystycznych i komercyjnych. Tel. 655-174-124, 
e-mail: dorota.koszykowska@agro-handel.com.pl

Kielce, QQ centrum, działka 12 a, warunki zabudowy pod 
budynek mieszkaniowo-usługowy o powierzchni ok. 3500 
m2. Cena 1.500.000 zł. Tel. 602-722-524, e-mail: fhkrzysz-
tof@interia.pl

Konary, QQ działka 20 a, w całości budowlana, w kształcie 
trapezu (41 x 49), z widokiem na Kraków, Las Wolski 
(Klasztor Kamedułów); prąd na działce, woda i gaz obok. 
Cena 11.000 zł/a. Tel. 12-427-04-70, 602-740-010

KrakówQQ , Bieżanów, działka 174 a, komercyjna, WZiZT. 
Cena 9900 zł/a. Tel. 508 008 308

KrakówQQ , ul. Emaus, Wola Justowska, Zwierzyniec, działka 
16,4 a (35 x 45 m), w spokojnej okolicy z dużą ilością ziele-
ni. Posiada dwie WZ na dom w zabudowie bliźniaczej oraz 
na dom jednorodzinny. W obu przypadkach powierzchnia 
zabudowy wynosi około 320 m2. Prąd i kanalizacja na 
działce, woda i gaz w ulicy. Cena 2.100.000 zł. Tel. 691-
524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

Kraków, ul. Ks. Józefa, QQ 10 a, budowlana z aktualną WZ, 
wszystkie media, na południowym stoku, przepiękny wi-
dok na Wisłę, Tyniec i pogórze Tatr. Cena 550.000 zł lub 
130.000 Euro. Tel. 12-429-71-19

KrakówQQ , ul. Spacerowa trzy działki budowlane o pow. 
8,8 a, 6,5 a, 6,3 a, z pozwoleniem na budowę; gaz, prąd, 
woda, kanalizacja przy drodze asfaltowej, ekspozycja po-
łudniowa. Cena 35.000 zł/a. Tel. 601-400-623

KrakówQQ , Wola Justowska, ul. Astronomów, działka rolna, 
wym. 30 m x 220 m, widok na obserwatorium astronomicz-
ne, położona na najwyższym wzniesieniu w Krakowie, koło 
Lasu Wolskiego. Cena 1.200.000 zł. Tel. 501-249-249

Książniczki, QQ działka 62,46 a (wym. 80 m x 76 m), pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową. Media w działce: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon. Cena 1.186.740 zł. 
Tel. 601-440-328

ModlnicaQQ , działka 20 a, budowlana, ok. 10 km od Krakowa. 
Istnieje możliwość sprzedaży 10 a – cena 25.000 zł/a, 20 a  
– 430.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

gm.QQ  Mogilany, Gaj, piękne, uzbrojone działki budowlane. 
Do centrum Krakowa tylko 12 km, komunikacja miejska. 
Cena od 25.000 zł/a do negocjacji. Tel. 603-985-846

ok. Ojcowa, QQ działka 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 
zł. Tel. 503-307-857, 0508-156-149 

Sidzina k. Skawiny, QQ działka budowlana, 17 a, dobra lo-
kalizacja pod działalność gospodarczą. Cena 18.000 zł/a. 
Tel. 506-349-093

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

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ
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Kamienica, QQ Kamienna Góra, centrum miasta, 539,5 m2, 
działka 1,6 a. Obiekt idealny na cele biurowe, użytkowe, 
handlowe. Kamienica jest piętrowa, podpiwniczona z 
poddaszem, w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta, 50 m 
od centrum, obok ZUS-u, Banku Zachodniego oraz parku. 
W pobliżu jest również szkoła. Cena 1.250.000 zł. Tel. 607-
460-633, e-mail: inglotto@wp.pl

KamienicaQQ , Kraków, ul. Długa przy Plantach, odrestauro-
wana, dwa piętra; III piętro i strych do adaptacji z moż-
liwością nadbudowy kondygnacji. Sprzedam razem lub 
oddzielnie. Uregulowany stan prawny (księgi wieczyste). 
Cena 3.400.000 zł. Tel. 607-050-398.

Lokal, QQ śródmieście, 82 m2, na cichą działalność lub dla 
dwóch rodzin; cztery pokoje, kuchnię, dwa przedpokoje, 
dwie loggie, dwie łazienki, dwa wejścia, dwie piwnice, 
dwa miejsca postojowe. W cenie mieszkania 1 garaż (23 
m2). Cena 630.000 zł. Tel. 509-194-085

Lokal handlowy,QQ  Borek Fałęcki, 30 m2, wolno stojący z 
2006 r., dach z blachy ocynk. trapezowej. Wyposażony: 
WC, internet, klimatyzacja, woda, prąd. Posiada: pomiesz-
czenie handlowe 23 m2 + zaplecze 3 m2 + przedsionek 
socjalny 1,2 m2, WC 1,1 m2, dwa bezpośrednie wejścia. 
Okna i drzwi witrynowe. Cena 35.000 zł. Tel. 601-424-550, 
e-mail: jacneb@wp.pl

Lokal, QQ ul. Grzegórzecka, rejon Galerii Kazimierz, 270 m2, 
parter i piwnica, hipoteczne, kamienica. Cena 799.000 zł. 
Okazja. Tel. 666-34-88-15 

Marina motorowodnaQQ , Szczecin, 500 m2, działka 40 a, 
działka 4000 m2 z dostępem do rzeki Regalica, pomosty, 
slip w budowie. Hala wysoka 7 m – 250 m2, hala magazyno-
wa 150 m2, biura 100 m2, dwa garaże. Drogi wewnętrzne 
i parkingi utwardzone. Całość ogrodzona i dozorowana. 
Dodatkowo domek 30 m2 z garażem – może służyć jako 
mieszkanie służbowe. Cena 1.800.000 zł. Tel. 601-785-941, 
e-mail: pakuz@wp.pl

Pawilon gastronomiczny, QQ Świnoujście, promenada 
nadmorska, ok. 50 m od plaży. Obiekt składa się z 40 m2 
ogródka piwnego i kuchni o powierzchni 20 m2. Lokal 
posiada wszelkie niezbędne odbiory sanepidu. Wyposa-
żenie w cenie. Cena 140.000 zł. Tel. 506-098-099, e-mail: 
adam@dwi.pl

SzczygliceQQ , 50 a, budowlana, M1U – budownictwo miesz-
kaniowe, usługi, przy drodze Kraków–Balice. Szerokość: 
170 m x 42–27 m, z możliwością zabudowy szeregowej 
lub bliźniaczej. Teren zabudowy jednorodzinnej, spokojny, 
z infrastrukturą, media w drodze: kanalizacja, prąd, gaz, 
woda. Cena 1.300.000 zł. Tel. 504-940-997, e-mail: kkin-
ga02@gmail.com

gm. Świątniki Górne, QQ Rzeszotary, działka 9 a, przy drodze 
asfaltowej. Media: prąd, woda, gaz – w granicy działki. 
Działka w spokojnej i bezpiecznej okolicy, szybki dojazd 
do Krakowa. Cena 145.000 zł. Tel. 510-554-755

Wieliczka/PrzebieczanyQQ , działka 16 a, komercyjna, przy 
trasie. Cena 170.000 zł. Tel. 508-008-308

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, działka 10,6 a, budowlana, ogro-
dzona, dojazd drogą asfaltową, media w granicy + kanali-
zacja. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 600-336-480

ok. Włocławka, QQ Kłóbka, działka 1,7 ha, siedliskowa, w 
sąsiedztwie Skansenu Ziemi Kujawskiej. Dwa budynki 58 
m2 i 80 m2 z poddaszem, co olejowe, wodociąg wiejski, 
dojazd utwardzony. Wspaniałe miejsce na agroturystykę, 
zajazd itp. Cena 420.000 zł. Tel. 667-016-333, e-mail: 
mhermanowicz@neostrada.pl

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice Go-
rzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się dwa domy 
(jeden – budownictwo przedwojenne, drugi – lata 90.), 
budynek gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej pow. 1400 
m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym 
umeblowaniem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha 
pola. Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie agrotu-
rystyki, jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. 
Cena 800.000 zł. Tel. 501-054-104

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

nieruchomości.www.krn.pl

NOWY DOM
WŁAŚCICIEL

Tel. 602-783-717

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 140 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937
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Restauracja, QQ ok. ul. Szerokiej, Kazimierz, 160 m2, prospe-
rująca, do 70 osób, dodatkowo latem ok. 30 w ogródku. 
Restauracja ma grono stałych klientów, współpracuje z 
organizatorami turystyki. Do przejęcia ze stałą załogą 
oraz wszelkimi umowami. Miesięczny czynsz za wynajem 
lokalu to 6000 zł, odstępne za wyposażenie do ustalenia. 
Tel. 798-372-092, e-mail: restauracja4@gmail.com

StrychQQ , ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 475 m2, strych z pra-
womocnym pozwoleniem na nadbudowę kamienicy. Po 
wykonaniu inwestycji powstanie pięć dwupoziomowych 
apartamentów. Cena 3.650.000 zł. Tel. 502-149-635

KUPNO
Dom, QQ do remontu lub stan surowy zamknięty, okolice 
Myślenic, Gdowa, Rabki, Lubomierza, Poręby Wielkiej, 
Makowa Podhalańskiego. Tel. 12-638-00-56

Mieszkanie QQ o powierzchni 40–60 m2, nowe budownictwo, 
z dobrą komunikacją, wykluczony parter oraz Nowa Huta. 
Tel. 502-176-005 

Mieszkanie, QQ trzy-, czteropokojowe w Krowodrzy, w niskim 
bloku. Tel. 604-291-879

Mieszkanie, QQ Sopot, Dolina Gołębiewska, od 52 m2 do 52 
m2, dwupokojowe w dobrym stanie, nie od strony Al. Nie-
podległości. Miejsce garażowe, balkon oraz piwnica – mile 
widziane. Cena 500.000 zł. Tel. 602-418-454

Strych, QQ do adaptacji w centrum Krakowa. Tel. 509-779-452

ZAMIANA
Mieszkanie, Gdańsk,QQ  38 m2, V p./X p., dwa pokoje, kuch-
nia, łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza. Zamienię 
na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

GdańskQQ  Morena, 51 m2, dwupokojowe. Mieszkanie czę-
ściowo umeblowane, kuchnia w zabudowie z piekarnikiem, 
płytą i lodówką. W przedpokoju i sypialni szafy wnękowe. 
Do mieszkania należy również taras o pow. 42 m2 i ogródek 

10 m2 z widokiem na Gdańsk. Osiedle kameralne, spokojne, 
strzeżone. Cena 1300 + opłaty licznikowe. Tel. 600-378-
642, e-mail: pamichna@wp.pl

Katowice QQ Koszutka, 110 m2, przestronne, jasne mieszkanie 
zajmujące jedną kondygnację willi z ogrodem. Niezależ-
ne wejście, trzy samodzielne, duże pokoje, wyposażona 
kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój, balkon. Dosko-
nała lokalizacja – 5 minut pieszo do centrum miasta, do 
najbliższego przystanku autobusowego 50 m. Cena 3000 
zł. Tel. 600-313-602, e-mail: joanna.nalecz@gmail.com

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ 67 m2, X piętro, nowe, kom-
pleks o nowoczesnej architekturze, monitoring, ochrona, 
w pobliżu Błoń. Dodatkowo możliwość korzystania z 
centrum SPA i basenu w budynku. Do lokalu przynależą 2 
widokowe tarasy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 2800 
zł + media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ 43 m2, XI piętro, nowe, kom-
pleks o nowoczesnej architekturze, monitoring, ochrona, 
w pobliżu Błoń. Dodatkowo możliwość korzystania z 
centrum SPA i basenu w budynku. Do lokalu przynależą 2 
widokowe tarasy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 1800 
zł + media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 51 m2, dwa pokoje 
z aneksem kuchennym, łazienka, wc, widokowy balkon, 
super komfort, w pełni umeblowane, monitoring i ochro-
na. Cena 1200 zł + media. Tel. 504-405-609

Kraków, ok. Bonarka City Center, QQ 53 m2, dwupokojowe, 
komfortowe, w pełni wyposażone, w cenie garaż. Cena 
2000 zł + media. Tel. 600-078-267

Kraków, ul. Borkowska,QQ  Borek Fałęcki, 48 m2 z dużym 
balkonem. Kuchnia w pełni wyposażona, w przedpokoju 
bardzo duża szafa wnękowa. Mieszkanie w stanie ide-
alnym. Czynsz wynosi 320 zł i zawiera opłaty za wodę i 
ogrzewanie co. Cena 1100 zł. Tel. 606-728-882, e-mail: 
anita8p@poczta.fm

Kraków, ul. Bronowicka, QQ 51,9 m2, w apartamentowcu 
Villa Verona, I piętro, dwupokojowe, balkon, miejsce w 
garażu podziemnym. Komfortowe, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Cena 2100 zł +czynsz +opłaty. Tel. 608-
525-372, e-mail: kpmar@op.pl 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
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Kraków, ul. Chmieleniec,QQ  Podgórze, Ruczaj, 36 m2, wysoki 
standard wykończenia. Kuchnia umeblowana, z kuchenką 
elektryczną i lodówką, w przedpokoju obszerna szafa. Duży 
balkon – 8 m2. Zadbane, nowoczesne osiedle z pełną infra-
strukturą; dogodny dojazd do centrum. Cena 1100 zł. Tel. 
607-082-832, 12-269-05-29, e-mail: djmagda@op.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ 64 m2, trzypokojowe, ume-
blowane i wyposażone, po generalnym remoncie. Widna 
kuchnia, oddzielne wc, atrakcyjna lokalizacja, 10 min pie-
szo: Rynek Główny, dworce PKP i PKS, Bulwary Wiślane, 
Galeria Kazimierz, kompleks sportowy. Cena 1700 zł + 
media. Tel. 515-726-273

Kraków, ul. Dożynkowa, QQ Krowodrza, 135 m2, działka 
12 a, samodzielna połowa domu + garaż. Mieszkanie 
komfortowe: salon z kominkiem + trzy sypialnie; duża, 
jasna kuchnia, łazienka, wc, hall; całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD i RTV. Cena 2000 zł + media. 
Tel. 668-318-877 

Kraków, ul. Grota Roweckiego,QQ  Ruczaj, 53 m2, piękny 
taras, dwupokojowe, osobna kuchnia i łazienka. Możliwość 
wynajęcia od 1 lutego. Cena 1600 zł + media + czynsz. 
Tel. 880-649-046, e-mail: anetowy@tlen.pl 

Kraków, ul. Kalwaryjska, QQ Podgórze, 44 m2, I piętro, 
dwupokojowe z balkonem, komfortowe, klimatyzowane, 
podwyższony standard. Mieszkanie znajduje się w nowo 
wyremontowanej kamienicy w własną kotłownią sterowa-
ną elektronicznie. Dogodna lokalizacja – w pobliżu sklepy, 
przedszkole, park, basen, restauracje, CH Bonarka, strze-
żony parking. Cena 1600 zł + opłaty. Tel. 602-505-652, 
e-mail: cristoo@wp.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Podgórze, 39,5 
m2 + taras 30 m2, I p. w prestiżowym budynku „Flowers 
Residence”. Komfortowe, wyposażone w zabudowaną 
kuchnię, pralka automatyczna w łazience, w przedpokoju 
szafa. W cenie miejsce parkingowe w garażu podziemnym. 
Cena 1600 + czynsz i media. Tel. 791-250-585, e-mail: 
apartkrakow@onet.eu 

Kraków, ul. Kijowska/ Kazimierza Wielkiego,QQ  Krowodrza, 
47,3 m2. W pełni umeblowany, dwupokojowy apartament 
z balkonem i aneksem kuchennym na XII piętrze w strze-
żonym wysokościowcu. Kuchnia w pełni wyposażona w 

sprzęt AGD – lodówka, zamrażarka, zmywarka, kuchenka i 
piekarnik. Łazienka: kabina prysznicowa, pralka, umywalka, 
toaleta. Cena 1950 zł. Tel. 601-439-141, e-mail: joanna@
familyzygmunt.eu

Kraków, ul. Kremerowska, QQ 55 m2, apartament po kapi-
talnym remoncie w 2007 r., w pełni urządzony: pralka, 
lodówka zmywarka, tv, sat, dvd, internet. Ogrzewanie 
mpec, okna pcv, drzwi Gerda, alarm. Cena 2000 zł. Tel. 
606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Królowej Jadwigi, QQ Salwator, 37 m2, pokój 
dzienny, łazienka, przedpokój i kuchnia oraz balkon. Wy-
posażone w podstawowe meble i sprzęty, bardzo blisko 
tereny zielone – Błonia, Wisła. Cena 1150 zł + opłaty (ok. 
220 zł). Tel. 791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl 

Kraków, ul. Meiselsa, QQ Stare Miasto, 60 m2, apartament w 
nowej nadbudowie kamienicy, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, gabinet, łazienka i przedpokój. W pełni 
umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD. Cena 2600 zł + 
czynsz 150 zł + media (woda, prąd, gaz, śmieci). Kaucja 
2600 zł. Tel. 723-333-995, e-mail: p44@simplusnet.pl

Kraków, gm. Michałowice, QQ Raciborowice, samodzielne 
piętro domu, 100 m2 + garaż + duża działka, trzy pokoje 
+ kuchnia + łazienka + wc + przedpokój. Mieszkanie 
nowe, superkomfortowe, umeblowane, AGD, lodówka. 
Cena 1300 zł + media. Tel. 510-112-383 lub 728-823-688 
(wieczorem) 

Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Dębniki-Ruczaj, 40 m2, dwupo-
kojowe z wyposażonym aneksem kuchennym, z balkonem. 
Nieumeblowane. Mieszkanie w apartamentowcu, monito-
rowane z całodobową ochroną. Lokalizacja z wyśmienitą 
komunikacją i infrastrukturą. Cena 1400 zł + media. Tel. 
505-136-627

Kraków, os. Na Kozłówce, QQ Podgórze, 44 m2, dwupokojo-
we, w mieszkaniu jest pralka, lodówka. Cena 1200 zł. Jest 
możliwość podłączenia internetu i telefonu. Tel. 691-981-
107, e-mail: agalato@o2.pl Cena 1200 zł

Kraków, os. Piastów, QQ 39 m2, jasna kuchnia, loggia, moż-
liwość uaktywnienia internetu i kablówki. Mieszkanie 
umeblowane, wyposażone (pralka, lodówka) i odświeżone. 
Blisko komunikacja miejska, łatwość parkowania, wokoło 
tereny rekreacyjne. Na osiedlu: supermarkety, plac targowy, 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
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szkoły, żłobek, przedszkola, poliklinka. Cisza i mili sąsiedzi. 
Cena 985 zł + czynsz + media. Tel. 691-384-210, e-mail: 
mlabuz1@poczta.onet.pl

Kraków, al. Pokoju, QQ Grzegórzki, 38 m2, 300 m od Ron-
da Grzegórzeckiego, dwupokojowe, kuchnia, łazienka, 
balkon. Dwie szafy zabudowane, kuchnia umeblowana, 
pozostałe meble we własnym zakresie. Cena 1650 zł + 
media. Tel. 696-164-585

Poszukuję do wynajęcia, QQ kawalerki od stycznia 2010 r. 
w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, Prądnik, Krowodrza, 
Łobzów. Cena do 1200 zł (z opłatami). Tel. 880-436-615 
– tylko bezpośrednie oferty 

Kraków, ul. L. RydlaQQ , 54 m2, dwupokojowe, II piętro/V, 
winda. Nowe, umeblowane, kuchnia osobno (zabudowa-
na). Drzwi antywłamaniowe, wideomofon, balkon, teren 
ogrodzony, monitoring. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 
1800 zł + czynsz + prąd. Garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 
501-276-930

Kraków, Salwator, QQ 90 m2, trzypokojowe + garderoba 
14 m2. Kompletnie wyposażone + alarm, wideomofon, 
klimatyzacja. 5 min. od pętli tramwajowej, piękny widok 
na Wawel, zakole Wisły. Cena 2000 zł + możliwość wyna-
jęcia garażu (300 zł). Tel. 697-777-728, e-mail: wojo02@
tlen.pl

Kraków, ul. Starowiślna, QQ 36 m2 + antresola 10 m2, dwu-
pokojowe, aneks kuchenny, wysoki standard, wyposażone. 
Cena 1600 zł + czynsz 115 zł + media. Tel. 606-223-346

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojowe. 
Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym z wyj-
ściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowa-
ne i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i niezbędna 
infrastruktura handlowo-usługowa. Teren ogrodzony z 
miejscami parkingowymi. Cena 1730 zł + media. Tel. 609-
100-383, e-mail: agbiel@poczta.onet.pl

Kraków, Wola Justowska, QQ komfortowe mieszkanie z gara-
żem. Cena 1500 zł + czynsz + media. Tel. 602-480-020

Warszawa, QQ Ochota, 65 m2, trzypokojowe, kuchnia, ła-
zienka z wanną i osobne wc, dwa balkony. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, umeblowane, z pralką i tele-

wizorem. Kuchnia: AGD w zabudowie. Drzwi wejściowe 
antywłamaniowe typu Gerda. Spokojna okolica, w pobliżu 
trzy przedszkola, szkoła podstawowa, place zabaw, poczta 
i sklepy spożywcze. Bardzo dobra lokalizacja, łatwa ko-
munikacja z Centrum Warszawy i lotniskiem. Parking przy 
budynku. Cena 2600 zł. Tel. 694-470-115, e-mail: edyta.
gornik@bshg.com

Warszawa,QQ  Praga Południe, 49 m2, I piętro/ IV, dwupoko-
jowe z aneksem kuchennym i loggią. Częściowo umeblo-
wane, w tym komplet mebli kuchennych i wyposażenia 
AGD. Okna na obie strony, mieszkanie przestronne i widne. 
Okolica cicha i spokojna. Tel. 603-989-841, e-mail: marcin.
oblicki0@neostrada.pl

Warszawa, QQ Mokotów, Stegny, 42,2 m2, dwupokojowe z 
kuchnią, łazienką i wc. W pełni umeblowane i wyposażone. 
Okolica przyjazna i spokojna, bardzo dobra komunikacja. 
Wynajem możliwy od zaraz. Cena 1850 zł + opłaty. Tel. 
505-828-439, e-mail: iwona.krajewska@op.pl

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojowe. 
Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym z wyj-
ściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowa-
ne i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i niezbędna 
infrastruktura handlowo-usługowa. Teren ogrodzony z 
miejscami parkingowymi. Cena 1730 zł + media. Tel. 609-
100-383, e-mail: agbiel@poczta.onet.pl

Kraków, Wola Justowska QQ komfortowe mieszkanie z gara-
żem. Cena 1500 zł + czynsz + media. Tel. 602-480-020

Wrocław, QQ Śródmieście, 52 m2, ładne, umeblowane i wypo-
sażone mieszkanie, kuchnia otwarta na salon. Budynek ogro-
dzony, osiedle monitorowane, blisko centrum. Cena 2000 zł. 
Tel. 508-500-830, e-mail: jolaladogorska@go2.pl

Żabiniec, QQ 40 m2, nowe, piękne, wyposażone, winda, z wi-
dokiem na Wawel, Tatry i ratusz, 3 km od rynku. Możliwość 
wynajęcia garażu. Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 888-077-777, 
e-mail optym@interia.pl

DOMY
Kraków, os. Bielany, QQ Krowodrza, cztery pokoje, łazienka, 
kuchnia, przedpokój; działka 4 a, podjazd na cztery samo-
chody. Cena 2700 zł + media. Tel. 600-078-267

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

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49
tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl
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Kraków, Swoszowice QQ 100 m2, samodzielne piętro domu 
jednorodzinnego z pięknym ogrodem. Trzy pokoje + ła-
zienka dwuczłonowa + salon połączony z kuchnią. Osobne 
subliczniki na wszystkie media. Cena 1500 zł + media 
(bez czynszu). Pilnie, na dłuższy okres. Cena 508-262-458, 
507-174-079

Kraków, os. Tonie, QQ ul. Lniana, 100 m2, wolno stojący, 
bardzo dobra lokalizacja, dobry dojazd, miejsce na par-
king. Cena 3000 zł. Tel. 509-690-100, e-mail: kontakt@
carloresina.pl

Mogilany, QQ 160 m2, działka 21 a, garaż, brama na pilota, 
trzy sypialnie, alarm, piec kondensacyjny, ogrzewanie 
podłogowe, niskie koszty użytkowania, rok budowy 2008, 
wymagana kaucja. Cena 2800 zł. Tel. 601-803-540

Skawina, QQ centrum, 150 m2, działka 2 a, dom z tarasem 
i basenem. Parter: zaraz przy wejściu wiatrołap oraz po-
mieszczenie z przeznaczeniem na biuro, w części mieszkal-
nej hall, kuchnia, jadalnia połączona z salonem i z wyjściem 
na taras oraz łazienka. Piętro: trzy sypialnie, garderoba oraz 
przestronna łazienka. Na poddaszu znajduje się pomiesz-
czenie użytkowe. Z jadalni wyjście na taras, z którego jest 
zejście do basenu otoczonego ogrodem. Cena 2200 zł/ 
m-c. Tel. 662-014-730, e-mail: tbogaczyk@wp.pl 

Zielonki, QQ Centrum, 85 m2, działka 1,3 a, dom piętrowy z 
poddaszem mieszkalnym, narożny w zabudowie szerego-
wej, bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, prywatny 
parking. Dom gotowy do zamieszkania, ogrzewanie elek-
tryczne, ogródek z tarasem. Cena: 2200 zł. Tel. 601-620-
227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

ZielonkiQQ , 85 m2, działka 1,31 a, dom piętrowy z podda-
szem mieszkalnym, narożny w zabudowie szeregowej, 
bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, 5 min spacerem 

do centrum Zielonek, prywatny parking. Dom gotowy do 
zamieszkania, umeblowany i wyposażony. Cena 1999 zł. 
Tel. 601-620-227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

INNE
Lokal, QQ ul. Karmelicka, 140 m2, I piętro, pięć pokoi. Cena 
5000 zł + media. Tel. +4915111958643

Lokal handlowo-usługowyQQ , ul. Kordylewskiego, Grzegórz-
ki, ok. Urzędu Miasta i sądów, 37 m2 w nowym bloku z 
2009 r. Posiada bezpośrednie wejście z ulicy oraz witrynę. 
Budynek i jego otoczenie monitorowane oraz chronione. 
Cena 3700 netto + czynsz 158 zł+ media. Tel. 783-266-
676, e-mail: p33@simplusnet.pl

Lokal handlowy, QQ róg ul. Kościuszki i ul. Senatorskiej, 220 
m2, witryna 7 m2. Restauracje wykluczone. Cena 70 zł/ m2 
netto. Tel. 514-145-021

Lokal użytkowy,QQ  ul. Floriańska, Stare Miasto, 112 m2, lo-
kal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z wejściem od 
ulicy. Cena 32.500 zł. Kontakt e-mail: florianska.krakow@
gmail.com

Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, parter, 
witryna, wejście z ulicy, miejsca parkingowe, internet, 
łazienka + wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, 
biuro, handel. Czynsz 1200 zł + media + kaucja. Tel. 
516-253-778

Lokal użytkowy, QQ ul. Lubicz, Stare Miasto, 80 m2, parter od 
strony ulicy; dwa pokoje, aneks kuchenny, WC, wysoki standard. 
Tel. 502-354-209, e-mail: lubicz_34_krakow@interia.pl 

Lokal użytkowy, QQ ul. Floriańska, Stare Miasto, 112 m2, lokal 
frontowy, z dwiema dużymi witrynami, z wejściem od ulicy. 
Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.krakow@gmail.com

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Lokal użytkowy, QQ ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, parter, 
witryna, wejście z ulicy, miejsca parkingowe, internet, 
łazienka + wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, 
biuro, handel. Czynsz 1200 zł + media. Tel. 516-253-778

Obiekt biurowy, QQ Warszawa, Wola, 220 m2 (z możliwo-
ścią podziału), II piętro. Okablowanie strukturalne, łącze 
internetowe, możliwość połączeń telefonicznych stacjo-
narnych, klimatyzacja. Niewysoki obiekt biurowy, oddany 
do użytku na początku 2000 r., doskonałe położenie oraz 
rozwinięty układ miejskich połączeń komunikacyjnych. W 
budynku znajduje się recepcja. Cena 55 zł/m2 + opłaty 
eksploatacyjne 10 zł/m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnu-
tekwilczynska@tricomp.com.pl

Obiekt biurowy, QQ ok. Warszawy, Wola, 220 m2, II pię-
tro, budynek z 2000 r. Okablowanie strukturalne, łącze 
internetowe, możliwość połączeń telefonicznych stacjo-
narnych, klimatyzacja. Doskonałe położenie, rozwinięty 
układ miejskich połączeń komunikacyjnych, łatwy dostęp 
do kompleksu, zarówno samochodem, jak i komunikacją 

miejską. W budynku jest recepcja. Cena 55 zł/m2 + opłaty 
eksploatacyjne10 zł/m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnu-
tekwilczynska@tricomp.com.pl

Obiekt handlowo-usługowy, QQ Łódź Śródmieście, 4000 m2, 
pojedyncze lokale lub cały teren fabryczny wyposażony 
w parking, media, sieci komputerowe, węzły centralne-
go ogrzewania – automatyka, własną podstację energii 
elektrycznej, windy towarowe, rampy. Obiekt położony 
w okolicach Manufaktury i Teatru Nowego, 110 m od ul. 
Piotrkowskiej. Cena najmu powierzchni sklepowej 25 zł/m2, 
powierzchni użytkowej – 10 zł/m2. Cena 40.000 zł, e-mail: 
nieruchomosc.walfisz@gmail.com

Teren inwestycyjny, QQ Warszawa Bemowo, działka 17 a, plac 
z budynkiem z wc 30 m2 . Teren ogrodzony, utwardzony, 
kamery, ochrona, dojazd z dwóch ulic. Super punkt pod 
komis, parking, hurtownię budowlaną, wypożyczalnie 
samochodów. Cena 7500 zł. Tel. 519-316-404, e-mail: 
cezary.marek@ac-pamax.pl

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

12 lutego 2010 roku

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE DO WYNAJĘCIA

Dobra lokalizacja 

KRAKÓW – PODGÓRZE 
– ul. PRZEWÓZ

Firma wynajmie nieogrzewane pomieszczenia 
magazynowe w trzykondygnacyjnym budynku 
magazynowym wyposażonym w dwa dźwigi 

towarowe 1,6 t oraz rampę.

Kontakt : 12 65 22 259.
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

0 500-162-122 lub 0 500-162-132

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

Je li:
• ko czysz budow domu,
• sprzedajesz b d wynajmujesz dom lub mieszkanie,
potrzebne Ci jest 

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:
0 500 162 122,
lub 0 500 162 132.

Mo esz te wys a do nas maila 
z zapytaniem na adres:
biuro@royalaudit.com

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez firmę Regus, coraz więcej 
pracodawców zaczyna doceniać poten-
cjał drzemiący w pracujących matkach. 
Aż 44% przedsiębiorców planuje w cią-
gu najbliższych dwóch lat zatrudnie-
nie większej liczby kobiet wracających 
z urlopów macierzyńskich, oferując im 
możliwość pracy w niepełnym wymia-
rze godzin. Elastyczne formy zatrudnie-
nia stanowią rozwiązanie niejako po-
dwójnie korzystne. Z perspektywy pra-
cownika pozwalają godzić obowiązki 
zawodowe z rodzinnymi, a z perspekty-
wy pracodawcy utrzymać najcenniejsze 
talenty w firmie. 

Z globalnych badań firmy Regus 
wynika, że korzyści wynikające z za-
trudniania matek dostrzegają wszystkie 
firmy, niezależnie od wielkości. Za-
równo przedstawiciele małych przed-
siębiorstw, jak i dużych koncernów 
zamierzają zatrudniać młode matki, 
umożliwiając im pracę w niepełnym 
wymiarze godzin.

Plany zatrudnienia matek ze względu 
na wielkość firmy

Większe wahania można zauważyć, 
analizując wyniki pod względem sektora 
gospodarki, w którym funkcjonuje dane 
przedsiębiorstwo. Z uwagi na specyfikę 
branży nie powinno dziwić, że zdecydo-
wanie najmniejszy odsetek przedstawi-
cieli firm z sektora nowoczesnych techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) deklaruje podjęcie w przyszłości 
kroków zmierzających do zwiększenia 
w ich firmach liczby pracujących w nie-
pełnym wymiarze godzin matek (39%). 
Jeżeli chodzi o inne sektory, odsetek ten 
utrzymuje stosunkowo stały poziom mię-
dzy 44% a 47%.

Atuty pracujących mam można 
mnożyć. Portal Pracuj.pl w marcu 2008 
roku opublikował raport z badań na 
temat sytuacji matek na rynku pracy. 
Zdecydowana większość responden-
tów uznała je za osoby odpowiedzial-
ne, zdeterminowane (80%), o wysokiej 
motywacji do pracy (70%). Pełne wy-
korzystanie potencjału mam wyma-
ga jednak wysiłku: od pracodawców 
przedefiniowania wielu aspektów ich 
działalności biznesowej, a od władz 
– przygotowania warunków sprzyjają-
cych ich powrotowi do pracy.

Matki, jako pracownicy, posiadają 
ogromny potencjał – są zorganizowa-
ne, godne zaufania i zdeterminowane. 
Mimo iż – jak wykazują nasze bada-
nia – wielu pracodawców zamierza 
w większym stopniu otworzyć swe firmy 
na kobiety pragnące łączyć obowiązki 
macierzyńskie i zawodowe, pozostaje 
jeszcze dużo do zrobienia, by uczynić 
powrót z urlopu macierzyńskiego tak 
łatwym, jak jest to tylko możliwe – za-
równo ze strony przedsiębiorców, jak 
iwładz – mówi Garry Gürtler, Vice-Pre-
zes ds. Europy Centralnej i Wschodniej 
w firmie Regus.

Na zachodzie alternatywne formy 
zatrudnienia, stanowiące dla młodych 
matek szansę na pogodzenie życia ro-
dzinnego z zawodowym, stale zyskują 
na popularności. Wielkie amerykań-
skie koncerny dawno już zauważyły 
związek pomiędzy produktywnością 
a uelastycznieniem środowiska pracy. 
Szacuje się, że 38% amerykańskich 
pracowników przynajmniej jeden dzień 
w miesiącu spędza, pracując zdalnie, w 
przypadku Finlandii lub Holandii od-
setek ten sięga nawet 45%. Polscy pra-
codawcy nadal z dystansem podchodzą 
do alternatywnych form zatrudnienia 
– w trybie telepracy pracuje około 1% 
zatrudnionych [Na podstawie wypo-
wiedzi prof. dr hab. Ireny K. Hejduk: 

„Zdalna praca – komu się to opłaca 
(a komu nie)”, „Przekrój”, 10.11.2009]. 
Wszystko jednak wskazuje, że trend ten 
w najbliższym czasie ulegnie odwróce-
niu.

Polski ustawodawca dostrzegł po-
trzebę zmiany przepisów, które do-
tychczas zniechęcały pracodawców do 
niestandardowych form zatrudnienia. 
Coraz więcej mówi się o wprowadze-
niu do przepisów dotyczących telepra-
cy klauzul znoszących nakładany na 
pracodawcę kosztowny obowiązek do-
starczenia do mieszkania telepracow-
nika, zainstalowania oraz serwisowa-
nia ubezpieczonego sprzętu zgodnego 
z wymogami BHP.

Wnioski płynące z badania firmy 
Regus pokazują, co w dobie spowol-
nienia gospodarczego przynosi fir-
mom wymierne efekty. Obecnie firmy 
koncentrują się na redukcji kosztów 
i maksymalizacji zysków, a zapominają 
o tym, żeby dbać o swoich najlepszych i 
najzdolniejszych pracowników. Należy 
wdrażać inne niż dotychczas rozwiąza-
nia, na przykład uelastycznienie środo-
wiska pracy. Stworzenie odpowiednich 
warunków pozwoli zaspokoić indywi-
dualne potrzeby matek, utrzymać rów-
nowagę między życiem zawodowym, 
a prywatnym, a co za tym idzie, zwięk-
szyć ich efektywność.

Eksperci zauważają, iż dla młodych 
matek powracających na rynek pracy 
rozwiązanie, jakim są elastyczne formy 
pracy, mają kapitalne znaczenie. Pra-
codawca, przyjmując do pracy kobietę, 
która wróciła z urlopu macierzyńskie-
go, powinien brać pod uwagę wiele 
osobistych i zawodowych wyzwań, ja-
kie przed nią stoją.

Firmy stopniowo uświadamiają so-
bie, że sztywne trzymanie się schematu 
8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu bez 
miejsca na elastyczność, może skutko-
wać utratą utalentowanych pracowni-
ków. W czasach, gdy na pierwszy plan 
wysuwa się konieczność ograniczania 
kosztów i maksymalizowania zysków, 
umiejętność utrzymania najcenniej-
szych ludzi przy firmie zyskuje na zna-
czeniu – mówi Garry Gürtler, Vice-Pre-
zes ds. Europy Centralnej i Wschodniej 
w firmie Regus.

Źródło: www.egospodarka.pl

Mama w pracy doceniana
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Co przyniosą najbliższe miesiące dla 
uczestników polskiego rynku pracy? 
Czy pracodawcy, korzystając z na-
szych obaw i lęków o stałe źródło do-
chodów, nadal będą dzierżyć władzę? 
Czy stopa bezrobocia rejestrowanego, 
która w grudniu 2009 roku osiągnęła 
poziom 11,9% zacznie spadać? Czy 
dynamika wzrostu naszych wynagro-
dzeń powróci do poziomu notowane-
go w 2008 roku? O prognozy Pola-
ków dotyczące polskiego rynku pra-
cy zapytali analitycy z firmy Sedlak 
& Sedlak w sondzie przeprowadzonej 
na stronach rynekpracy.pl na prze-
łomie grudnia i stycznia. Większość 
z 924 użytkowników portalu, popro-
szonych o ocenę, jak zmieni się sytu-
acja na polskim rynku pracy w 2010 
roku, ujawniła swój optymizm. Nie-
mal 40% ankietowanych prognozuje 
poprawę. Jednak pewność co do tego, 
że warunki na rynku pracy zmienią 
się na lepsze, wyraziło tylko 8,6% ba-
danych. 30,9% – mimo iż skłania się 

Umiarkowany optymizm Polaków

Źródło: rynekpracy.pl na podstawie sondy przeprowadzonej  
w dniach 16.12.2009–16.01.2010, n = 924

w swoich rokowaniach ku poprawie 
– jednak wybrało odpowiedź dopusz-
czającą także możliwość innego sce-
nariusza. Według kolejnych 26,6% 
ankietowanych, w 2010 roku nie na-
leży oczekiwać wyraźnych zmian. 

Jak według Ciebie zmieni się sytu-
acja na polskim rynku pracy w 2010 
roku?

Gorszych warunków na rynku pracy 
2010 roku spodziewa się prawie 34% 
ankietowanych użytkowników por-
talu rynekpracy.pl. Jednak aż 63,4% 
z nich nie wyklucza także innej moż-
liwości. Jedynie 12,3% z wszystkich 
osób, które wzięły udział w badaniu, 
przewiduje zdecydowane pogorsze-
nie się sytuacji na rynku pracy.

Źródło: www.rynekpracy.pl

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
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Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
  

Zastępca Dyrektora Kontraktu 
 
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26372 

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Kontraktu  

– koniecznie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• doświadczenie jako Kierowni Budowy 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania najwięk-

szych kontraktów drogowych 
w Polsce

 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest nowocześnie zarządzana, międzynarodowa 
firma deweloperska, działająca w sektorze B2B. W związku ze 
zwiększaniem zaangażowania na polskim rynku poszukuje osoby 
do pracy w biurze krakowskim na stanowisku: Development 
Manager 
  

DEVELOPMENT MANAGER
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 26785
Główne zadania obejmują:
• tworzenie i realizowanie strategii rozwoju firmy na rynku polskim
• budowanie sieci kontaktów biznesowych na terenie całego kraju
• pozyskiwanie nowych klientów – najemców powierzchni
• koordynowanie procesów realizacji inwestycji
• współpracę z Dyrektorem Technicznym oraz Project Managerem
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
• doświadczenie w koordynowaniu projektów inwestycyjnych
• bardzo dobrze rozwinięte umiejętności nawiązywania kontaktów  

biznesowych
• nastawienie na sukces i realizację zadań
• gotowość do podróży służbowych na 

terenie Polski
• prawo jazdy kat B
Oferta firmy:
• praca w międzynarodowej firmie
• możliwość kształtowania rozwoju 

działalności firmy w Polsce
• samodzielne stanowisko, pełne wyzwań
Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie CV w języku polskim i angielskim  
na adres: krzywinski@hays.pl 

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Kierownik Budowy - Autostrada A4 
  
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26371

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy– koniecz-

nie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• uprawnienia budowlane drogowe, mile widziane również 

mostowe 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania naj-

większych kontraktów drogo-
wych w Polsce

   
Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest polska firma produkująca wysokiej jakości chemię budow-
laną. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem na terenie województwa 
małopolskiego, poszukujemy osoby na stanowisko: Przedstawiciela Handlowego 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Miejsce pracy: woj. małopolskie
WYAN/26683 
  
Zakres obowiązków:
• Nawiązywanie kontaktów handlowych i współpraca z klientami hurtowymi 

oraz inwestycyjnymi; 
• Dbanie o poziom sprzedaży produktów firmy w hurtowniach i u klientów 

inwestycyjnych; 
• Odwiedzanie punktów sprzedaży na dedykowanym obszarze; 
• Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktów. 

Wymagania:
• Wykształcenie min. średnie (mile widziane budowlane); 
• Doświadczenie w handlu z klientami hurtowymi oraz inwestycyjnymi; 
• Wiedza z zakresu systemów i materiałów budowlanych; 
• Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista; 
• Umiejętność dobrej organizacji pracy; 
• Prawo jazdy kat. B.

Oferta:
• Praca w systemie Home Office; 
• Narzędzia potrzebne do pracy; 
• Wynagrodzenie: podstawa + premia 

uzależniona od wyników; 
• Praca w firmie z wieloletnim do-

świadczeniem na rynku materiałów 
budowlanych. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie swojego CV w języku polskim  
na adres: wygas@hays.pl 



116

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 02/2010  29.01 – 11.02.2010PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

PÓŁNOC Nieruchomości SA właściciel sieci biur nieruchomości  
na terenie całej Polski poszukuje osób nastawionych na sukces.

Obecnie poszukujemy:

POŚREDNIK - SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Kraków, Legnica, Nowy Sącz, Wrocław, Łomża, Rzeszów,  

Częstochowa, Tarnowskie Góry, Bochnia, Chrzanów

Oczekujemy: 

Mile widziane:

Oferujemy: 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojej aplikacji  

praca@polnoc.pl
w temacie wpisując wybrane miasto.

PM Group Polska Sp. z o.o.

 

Specjalisty ds. Obmiarów 
i Kosztorysowania

w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych.

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

recruitment@pmg.pl

GreenFields Real Estate Agency Sp. z o.o.

Agent ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

cv@green�elds.pl

GANT Development S.A.

 
 

Analityk rynku nieruchomości 
Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:

Oczekiwania:

Oferujemy:

magdalena.miskow@gant.pl 
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M2Home

DORADCA ds. NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Białystok

Opis stanowiska:

 
 nieruchomości,

 
 zawarcia transakcji.

Wymagania:

Oferujemy:

praca.m2home@poczta.fm

Irlandzka Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o

SPECJALISTA 
DS. ZARZĄDZANIA UMOWAMI NAJMU

Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

WYMAGANIA:

rekrutacja@igi.com.pl

Anna Budzyńska Partner METROHOUSE

Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

abudzynska@metrohouse.pl

SGI Baltis sp. z o.o

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Szczecin 

Od kandydatów oczekujemy:

 
 mieszkaniowymi,

Zakres obowiązków:

Oferujemy:

 

SGI Baltis Sp. z.o. o.

praca@sgi.pl
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Marki najczęściej kojarzą nam się z firmami 
i produktami. Uczymy się, jak je tworzyć i 
jak budować ich wartość. Jednak mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że jego imię i 
nazwisko może być najbardziej wartościo-
wą marką, jaką kiedykolwiek przyjdzie mu 
zarządzać. Jak budować własną markę na 
rynku pracy? Czy narzędzia marketingowe 
stosowane w odniesieniu do marek firm 
i produktów mogą się okazać przydatne 
w budowaniu własnego wizerunku? Na te 
pytanie postaram się odpowiedzieć w po-
niższym artykule.

Marki osób a marki komercyjne
Istnieje wiele definicji opisujących, czym 
jest marka. Jedną z najbardziej zwięzłych, 
a jednocześnie najbardziej trafnych, jest 
definicja mówiąca, że marka jest obietnicą. 
Budowanie marki osoby na rynku pracy 
możemy więc rozpatrywać jako obietnicę, 
którą jako pracownik składamy naszemu 
potencjalnemu pracodawcy. W większości 
przypadków na rynku pracy mamy do czy-
nienia z sytuacją, gdy musimy przekonać do 
siebie osobę, której nie znamy i która nas 
nie zna. Jak w tych warunkach budować 
pozytywny wizerunek i w jakim stopniu 
może nam w tym pomóc znajomość zasad 
i narzędzi marketingu?
 
Jak powstaje wizerunek? 
Pierwszym procesem, który warto prześle-
dzić, jest sam sposób powstawania wize-
runku w świadomości odbiorcy. Wizerunek 
osoby możemy określić jako zbiór cech, 
skojarzeń, wartości, emocji, które ludzie 
przypisują danej osobie i które łączą z jej 
imieniem, nazwiskiem, twarzą. Wizerunek 
powstaje pod wpływem komunikacji. Żeby 
zbudować spójny wizerunek, trzeba więc 
po pierwsze określić, jaki wizerunek chce-
my uzyskać i jak chcemy być postrzegani 
(w marketingu nazywamy to tożsamością). 
Przygotowując się do budowania własnej 
marki, warto odpowiedzieć sobie na nastę-
pujące pytania: 

Tożsamość 
Co chcemy osiągnąć? •	
Czy możemy to osiągnąć? (silne, słabe •	
strony) 
W jakim otoczeniu działamy? (szanse, •	
zagrożenia) 

Komunikacja
Z kim będziemy się komunikować? •	
(odbiorcy przekazu) 
Co, jak i kiedy im chcemy powiedzieć? •	
(treść przekazu) 

Czy będzie to wiarygodne? (dowody, •	
argumenty) 
Jakich narzędzi/kanałów komunikacji •	
możemy użyć? 
Kto poza nami ma wpływ na nasz wi-•	
zerunek? 

Odbiór komunikatu
Jak nasi odbiorcy mogą zrozumieć nasze •	
komunikaty? 

Tożsamość
Wiele osób, myśląc o swoim wizerunku 
na rynku pracy, bierze pod uwagę przede 
wszystkim swoje umiejętności, wykształce-
nie i doświadczenie zawodowe. Szczególnie 
na początku kariery, kiedy doświadczenia 
zawodowe nie są jeszcze zbyt bogate, po-
mocne w budowaniu własnego wizerunku 
mogą okazać się narzędzia marketingowe, 
które pozwalają spojrzeć na własną markę 
w szerszej perspektywie. Większość nowo-
czesnych modeli marki (czyli teorii, pozwa-
lających uporządkować sposób myślenia o 
marce i zaprojektować jej tożsamość) pod-
kreśla, że o wizerunku marki decydują nie 
tylko korzyści, jakie oferuje ona odbiorcom, 
ale również takie elementy jak wartości, 
osobowość, symbolika, emocje. 
Przygotowując się do określenia swojej toż-
samości na rynku pracy, warto pamiętać, że 
w przeciwieństwie do marek firm i produk-
tów, które są tworami sztucznymi, człowiek 
to żywa osoba, posiadająca realne cechy. O 
ile więc w przypadku marek komercyjnych 
możliwe jest (przynajmniej na początku) 
kształtowanie dowolnego wizerunku, bu-
dując wizerunek osoby, trzeba brać pod 
uwagę jej naturalne predyspozycje i cechy. 
Opracowanie własnego modelu marki może 
służyć nie tylko lepszemu wyeksponowaniu 
swoich atutów w aplikacji. Podobne modele 
można budować z perspektywy pracodaw-
cy, zastanawiając się, czym powinien się 
wyróżniać idealny kandydat na to stanowi-
sko. Taki model idealny może być pomocny 
w określeniu swoich silnych i słabych stron 
i planowaniu dalszej ścieżki kariery. 
Kiedy już określimy w oparciu o jakie war-
tości, korzyści, cechy będziemy budować 
swoją markę na rynku pracy, warto przygo-
tować się do komunikacji z pracodawcą.

Komunikacja
Znajomość firmy, w której chcę pracować, 
jest istotna nie tylko z punktu widzenia 
decyzji o tym, czy jest to miejsce pracy 
odpowiednie dla mnie, ale również z 
punktu widzenia komunikacji z przyszłym 
pracodawcą. Dobrymi źródłami informacji 

o pracodawcy mogą okazać się: ogłoszenia 
rekrutacyjne, reklamy wizerunkowe skiero-
wane na rynek pracy i strony internetowe 
(karierowe, korporacyjne i produktowe).
Czytając ogłoszenia rekrutacyjne, zwykle 
skupiamy się przede wszystkim na zawar-
tych w nich informacjach merytorycznych 
dotyczących stanowiska, na które apliku-
jemy – czyli na wymaganiach dotyczących 
kandydata. Uważnie przeczytane ogłoszenie 
może być jednak źródłem znacznie większej 
ilości informacji o naszym przyszłym pra-
codawcy. Na jakie elementy warto zwrócić 
uwagę?

Czy ogłoszenie prezentowane jest •	
w standardowym layoucie charaktery-
stycznym dla danej gazety/portalu czy 
w layoucie firmowym? Czy wszystkie 
ogłoszenia firmy wyglądają tak samo? 
Jakiej wielkości są ogłoszenia? – po-
zwoli nam to ocenić, jak dużą wagę 
firma przywiązuje do procesu rekrutacji 
i jakie budżety na to przeznacza. 
Jakie elementy graficzne są prezentowa-•	
ne na ogłoszeniu, z jakimi wartościami 
się kojarzą? – grafika jest nośnikiem 
wartości danej firmy/marki, analizując 
ją, możemy zorientować się, z jakiego 
typu kulturą organizacyjną możemy się 
zetknąć w firmie. 
Czy firma przedstawia się, co pisze •	
o sobie? – na podstawie tego opisu 
możemy wywnioskować, jakie war-
tości są cenione u naszego przyszłego 
pracodawcy. 
Jakie elementy oferty zamieszczone są •	
w ogłoszeniu, jaka jest kolejność ich 
prezentacji i wzajemne proporcje? – 
warto przede wszystkim zwrócić uwagę 
na to, czy poza wymaganiami wobec 
kandydata firma prezentuje również 
zadania, które mu powierzy, i informuje 
o oferowanych korzyściach. 
Jakim językiem napisane jest ogłosze-•	
nie? – jeśli język jest bardzo sformali-
zowany, możemy spodziewać się dość 
sformalizowanej organizacji, jeśli jest 
przyjazny, prawdopodobnie będziemy 
mieli do czynienia z firmą o nieco mniej 
sformalizowanej strukturze i młodszym 
zespole. 

Kolejnym źródłem informacji o pracodawcy 
są reklamy wizerunkowe skierowane na ry-
nek pracy – warto przyjrzeć się ich hasłom 
przewodnim, kluczowym słowom, które 
przewijają się w przekazie, podkreślanym 
wartościom związanym z pracą. Dobrym 
źródłem wiedzy o firmie są również strony 
internetowe, na których najczęściej znajduje 
się zakładka kariera. Niektórzy pracodawcy 

Jak budować własną markę na rynku pracy?
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mają też osobne strony internetowe poświę-
cone wizerunkowi wewnętrznemu. Są one 
szczególnie cennym źródłem informacji 
o przyszłym pracodawcy. Analizując taki 
wizerunek, warto przyjrzeć się nie tylko 
oficjalnym komunikatom. Coraz częściej 
wizerunek firmy jako pracodawcy można 
sprawdzić na różnego rodzaju forach inter-
netowych. Warto również przeszukać in-
ternet pod kątem komunikatów prasowych 
związanych z awansami, nowymi stanowi-
skami tworzonymi w firmie i szeroko pojętą 
działalnością na rynku pracy. Co jednak 
zrobić z tyloma informacjami?
W ich porządkowaniu może pomóc omó-
wiony w pierwszej części model marki. 
Uprości on nasz sposób myślenia o praco-
dawcy i pomoże w wybraniu kluczowych 
z jego punktu widzenia informacji o nas – 
dzięki porównaniu naszego modelu marki z 
jego modelem marki. Przygotowując się do 
komunikacji z pracodawcą, warto dokładnie 
przemyśleć hierarchię ważności poszcze-
gólnych komunikatów. Przekazanie zbyt 
dużej ilości informacji może spowodować, 
że nasz komunikat stanie się nieczytelny. 
Pomocne natomiast może okazać się wy-
branie 2–3 kluczowych komunikatów i 
budowanie przekazu wokół nich. 

Najważniejsze narzędzia komunikacji
W procesie komunikacji z pracodawcą 
ważną funkcję mogą spełniać takie narzę-
dzia jak: CV i list motywacyjny, dodatkowe 
materiały prezentujące dorobek kandydata, 
profile na portalach biznesowych (Golden 
Line, Linkedin), targi pracy czy konkursy 
dla studentów.
Nie chcę w tym miejscu przedstawiać szcze-
gółowych porad dotyczących pisania CV i 
listu motywacyjnego, ale zachęcić do spoj-
rzenia na te dokumenty z punktu widzenia 
przyszłego pracodawcy. Ważne jest to, by 
pamiętać, że są to dokumenty biznesowe, 
w których pracodawca poszukuje przede 
wszystkim dwóch rodzajów informacji: czy 
kandydat ma predyspozycje i umiejętności 
odpowiednie do pracy na danym stanowisku-
/w danej firmie i czy przeczytał dokładnie 
ogłoszenie, wie na jakie stanowisko aplikuje 
i szuka takiej pracy. 
Warto pamiętać, że CV jest dokumen-
tem mającym na celu przede wszystkim 
przekazanie konkretnych informacji na 
temat osoby aplikującej na określone sta-
nowisko. W liście motywacyjnym (poza 
rozwinięciem najważniejszych wątków z 
CV) pracodawca będzie szukał informacji 
dotyczących zdolności wysławiania się na 
piśmie, umiejętności jasnego precyzowania 
myśli, odpowiedniej argumentacji itp. 
Do często spotykanych błędów związanych z 
pisaniem CV i listu motywacyjnego należą: 

przesyłanie tych samych dokumentów w •	
odpowiedzi na wszystkie ogłoszenia; 
zbyt krótkie aplikacje (nie wystarczy •	
tylko podanie skończonych szkół – jeśli 
brakuje Ci doświadczenia zawodowego, 
wpisz informacje o swojej działalności 
w kołach studenckich, wolontariacie, 
umiejętnościach, a nawet hobby; dołącz 
list motywacyjny, jego brak będzie dzia-
łać na Twoją niekorzyść); 
brak wyróżnienia najważniejszych tre-•	
ści, niezbyt przejrzysta forma CV, małe 
czcionki, duże ilości zwartego tekstu 
nie ułatwiają czytania (jeśli pracodawca 
musi przeczytać dużo dokumentów, 
sekundy decydują o dalszym czytaniu 
Twojego CV lub odrzuceniu go);
zbyt kreatywne podejście do grafiki •	
(trzeba pamiętać, że to dokument bizne-
sowy, kwiatki, szlaczki i inne elementy 
ozdobne nie są odpowiednie do tego 
rodzaju korespondencji);
niewłaściwe zdjęcia (pamiętaj, że ubie-•	
gasz się o pracę – zdjęcia z wakacji nie 
są wskazane; na zdjęciu powinna być 
widoczna Twoja twarz i powinno być 
to zdjęcie aktualne – pracodawca może 
prowadzić rozmowy z kilkoma kandy-
datami, których nie pamięta z imienia i 
nazwiska – po zdjęciu w CV rozpoznaje 
osobę, z którą rozmawiał). 

Na koniec warto się zastanowić, czy prze-
kazane przez nas informacje będą odczytane 
przez odbiorcę jako wiarygodne. Czy nie 
zawierają informacji sprzecznych ze sobą, 
czy nie mogą zostać zakwestionowane 
przez inne osoby (np. czy zostaną potwier-
dzone przez osoby, które udzielają nam 
referencji). 
CV i list motywacyjny są dokumentami, 
które decydują o zaproszeniu kandydata na 
rozmowę kwalifikacyjną lub nie. Dlatego 
warto poświęcić im dużo uwagi. Poniżej 
omawiam kilka prostych zasad dotyczących 
rozmów kwalifikacyjnych. 

Punktualność – przyjdź punktualnie, •	
jeśli się spóźnisz, zadzwoń i uprzedź 
o tym. 
Jeśli musisz odwołać rozmowę, za-•	
dzwoń, nawet jeżeli już nie zależy Ci na 
pracy – nie wiadomo gdzie i kiedy znów 
spotkasz się z osobami prowadzącymi 
rekrutację. 
Przed rozmową przypomnij sobie •	
ogłoszenie, na które odpowiedziałeś, 
swoje CV i list motywacyjny – dobrze 
jest zabrać je na rozmowę. Jeśli przy-
gotowałeś sobie model swojej marki 
na rynku pracy, zajrzyj do niego przed 
rozmową, zastanów się, jak wyekspo-
nować najważniejsze elementy podczas 
rozmowy, zastanów się, które przekazy 
są najważniejsze. 

Przypomnij sobie, co już wiesz o swo-•	
im potencjalnym pracodawcy, jeśli 
nie znasz jeszcze firmy, zapoznaj się 
przed rozmową z jej stronami interne-
towymi. 
Dowiedz się, z kim będziesz rozma-•	
wiał. 
Nie zaprzeczaj temu, co było napisane w •	
CV i liście motywacyjnym – przyznanie 
się, że to nie była prawda, stawia Cię w 
złym świetle. 
Odpowiadaj na pytania rzeczowo, kon-•	
kretnie i zgodnie z prawdą. 
Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś py-•	
tanie, przyznaj się do tego – nie musisz 
wiedzieć wszystkiego, a wymyślanie 
odpowiedzi może być znacznie gorszym 
rozwiązaniem. 
Przygotuj sobie listę kilku pytań do •	
pracodawcy. 
Pamiętaj, że rozmawiasz z osobą, nie z •	
maszyną – ważne jest nie tylko to, co 
potrafisz, ale również to, jakie wrażenie 
zrobisz. Jeśli rozmawiasz z osobą, która 
będzie z Tobą pracować, pamiętaj, że 
ocenia Cię również pod kątem tego, ja-
kim będziesz współpracownikiem na co 
dzień i jak odnajdziesz się w zespole. 
Jeśli coś obiecujesz podczas rozmowy •	
(np. przesłanie dodatkowych materia-
łów), dotrzymaj słowa. 
Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna •	
jest ważna nie tylko dla Twojego pra-
codawcy, ale również dla Ciebie – ma 
Ci pomóc zdecydować, czy chcesz 
pracować w tej firmie. 
Wyślij e-mail z podziękowaniem za •	
rozmowę do osoby, która ją prowadziła 
– to jeszcze jedna szansa na zrobienie 
dobrego wrażenia. 

Podsumowanie – czego można nauczyć 
się od marek?
Pora dojść do pointy. Gdybym miała podsu-
mować jak najkrócej, czego tak naprawdę 
możemy nauczyć się od marek, przygoto-
wując się do budowania własnej marki na 
rynku pracy, ujęłabym to tak: Każda warto-
ściowa marka jest jedyna w swoim rodzaju, 
więc budując własną markę, odkryj to, co 
Cię naprawdę wyróżnia. Nie staraj się na-
śladować innych. Nie staraj się ich dogonić. 
Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. 
Znajdź to, co jest w Tobie prawdziwe, uni-
kalne, wartościowe. I w oparciu o to buduj 
swój wizerunek. No i nie bój się realizować 
swoich zawodowych marzeń – prawie każda 
wielka marka zaczynała się od marzenia. 
Powodzenia! 

Źródło: www.smi.pl
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Jak w 2009 roku kształtowały się 
wynagrodzenia na poszczególnych 
szczeblach zarządzania? W jaki spo-
sób staż pracy wpływał na wysokość 
płac? Ile zarabiali pracownicy o róż-
nym poziomie wykształcenia? Jak pła-
ciły firmy polskie, a jak zagraniczne? 

Mediana całkowitego wynagrodze-
nia miesięcznego brutto wyniosła w 
2009 roku 3425 zł – wynika z danych 
Ogólnopolskiego Badania Wynagro-
dzeń, przeprowadzonego przez firmę 
Sedlak & Sedlak. Połowa uczestników 
badania zarabiała między 2300 zł a 
5500 zł. 

Najwyższe dochody w 2009 roku 
osiągali mieszkańcy Warszawy (5200 
zł), drugie i trzecie miejsce, z różni-
cą w wysokości zaledwie 1 zł, zajęły 
Gdańsk (3951 zł) i Poznań (3950 zł). 
Końcowe miejsca w tabeli przypadły 
Kielcom i Lublinowi, z wynagrodze-
niami w wysokości odpowiednio 2880 
i 2800 zł. 

Do najlepiej opłacanych branż na-
leżały w 2009 roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych, technologie infor-
matyczne (5000 zł), telekomunikacja 
(4600 zł), ubezpieczenia (4500 zł), 
bankowość (4200 zł) oraz energety-
ka i ciepłownictwo (4000 zł). Branże, 
w których pracownicy otrzymywali 
najniższe wynagrodzenia, to nauka i 
szkolnictwo (2600 zł) oraz kultura i 
sztuka (2466 zł).

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 r

Mediana wynagrodzenia całkowitego w wybranych branżach

W którym województwie oferowano 
najwyższe wynagrodzenia? Odpo-
wiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Ogólnopolskie Badanie 
Wynagrodzeń 2009. Podsumowanie”. 

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Stracić pracę w czasie kryzysu to 
nie to samo, co zostać zwolnionym w 
momencie, gdy rynek pracy znajduje 
się na plusie. Aby znaleźć nowe źró-
dło dochodu, wielu zwolnionych pra-
cowników rewiduje dotychczasowe 
cele zawodowe i obniża oczekiwania. 
Jest to szczególnie trudne dla specja-
listów i menedżerów z ambicjami. W 
przypadku zwolnienia muszą „prze-
łknąć” utratę pracy i pogodzić się z 
wyhamowaniem kariery.

W okresie spowolnienia gospo-
darczego głównym zagrożeniem 
związanym z utratą pracy i objęciem 
nowego stanowiska jest groźba po-
nownego zwolnienia. Podjęcie pracy, 
która nie w pełni odpowiada oczeki-
waniom pracownika, zmniejsza jego 
wydajność i zaangażowanie. Może 
również stać się przyczyną nieza-
dowolenia pracodawcy i ponownie 

skazać pracownika na bezrobocie. 
Kolejnym problemem, który dotyczy 
przede wszystkim osób o wąskiej 
specjalizacji lub z wieloletnim do-
świadczeniem w jednej branży, jest 
mała skłonność do przekwalifikowa-
nia. Pomimo iż w badaniach sonda-
żowych przeprowadzanych wśród 
bezrobotnych Polaków gotowość do 
całkowitego przekwalifikowania lub 
podjęcia niskopłatnej pracy zgłasza 
co siódmy ankietowany, w rzeczy-
wistości chętnych do zmiany spe-
cjalizacji, branży lub pracy poniżej 
kwalifikacji jest dużo mniej. Utrata 
zatrudnienia w czasie rynkowej bes-
sy odbija się również na później-
szym wynagrodzeniu zwolnionych 
pracowników. Według ekonomistów 
z Columbia University, zarobki 90% 
pracowników, którzy utracili pra-
cę w czasie recesji amerykańskiej 

gospodarki na początku lat 80. XX 
wieku, były w ciągu pierwszych kil-
ku miesięcy o 30% niższe niż osób, 
które uniknęły zwolnień. Wyższy po-
ziom płac nie powrócił jednak wraz 
z hossą. Po upływie 10 lat różnica 
dochodów między dwoma grupami 
pracowników utrzymywała się na 
poziomie 20%. Po dwóch dekadach 
wynosiła 15%.

W jaki sposób zwolnienie w cza-
sie kryzysu odbija się na późniejszej 
karierze zawodowej pracownika? Ja-
kie wyrzeczenia są w stanie zaakcep-
tować bezrobotni Polacy, aby podjąć 
pracę? Jak z utratą pracy radzą sobie 
osoby o wysokich ambicjach zawo-
dowych? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Mene-
dżer traci pracę”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Stracić pracę w czasie bessy
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Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

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

korzystania z Internetu

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach;
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji;
QQ 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

Opis stanowiska:
• współtworzenie strategii i planów marketingowych spółki;
• ścisła współpraca z kierownikami działów sprzedaży;
• budowanie zewnętrznego wizerunku firmy;
• monitorowanie rynku na poziomie potrzeb klientów i działań konkurencji;
• opracowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych;
• organizacja targów, konferencji, imprez sponsorowanych itp.;
• opracowywanie i wdrażanie akcji promocyjnych i marketingowych;
• analiza skuteczności podjętych działań promocyjno - marketignowych; 
• współpraca z zewnętrznymi agencjami;
• pozyskiwanie do współpracy partnerów zewnętrznych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane: marketing lub pokrewne);
• minimum 2 letnie doświadczenie w B2B;
• komunikatywność;
• biegła znajomość języka angielskiego; 
• umiejętność pracy pod presją zadań i czasu; 
• kreatywność i dokładność;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole; 
• umiejętność rozwiązywania problemów; 
• duża samodzielność w działaniu i odpowiedzialność; 
• znajomość pakietu MS Office;
• dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
• prawo jazdy kategorii B.

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

KooRDYnAToR  
DS. MARKETIngu  
I PRoMoCJI

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).

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁTWORZENIA 

DZIAŁU

 biura nieruchomości  
i deweloperów

 firmy z branży 
nieruchomości/
budownictwo

 firmy szkoleniowe

 agencje pracy

 wydawnictwa

 uczelnie

Kontakt:  
aleksandra.wojnarowska@krnmedia.pl

tel. 0602 414 073

LUTY 2010
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

zaprasza na jednosemestralne studia podyplomowe 
z zakresów:

-  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

-  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

(12) 617 43 56; (12) 617 42 02

w godz. 7–15

LUTY 2010
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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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 

KRAKOWSKI  RYNEK

Wydawca: KRN media Sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNA:  
Marta Kołpanowicz

DZIAŁ SPRZEDAŻY: 
Krystian Szmit
Aleksandra Wojnarowska

KSIĘGOWOŚĆ: 
QBilans Sp. z o.o.  
Kraków, ul. Szlak 28/13

ADRES REDAKCJI: 31−159 Kraków, al. Słowackiego 39 
Tel. 012 622 71 26, tel./fax 012 622 71 13 

mail: krn@krn.pl, www.dwutygodnik.krn.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania,  
skracania i adiustowania tekstów. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

PRZYGOTOWANIE DO DRuKu:  
Delta  
Kraków, ul. W. Żeleńskiego 29
DRuK: 
Drukarnia Skleniarz 
Kraków, ul. Lea 118
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