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Od wielu miesięcy inwestorzy starają się przewidzieć 
moment, w którym będzie można stwierdzić faktyczny koniec 
kryzysu. Podstawowe pytania dotyczą dalszego kształtowania 
się cen nieruchomości oraz ewentualnej liberalizacji polityki 
banków w przyznawaniu kredytów hipotecznych. Podczas 
V konferencji zorganizowanej przez Instytut Analiz Monitor 
Rynku Nieruchomości eksperci starali się rozwiać wątpliwości 
dotyczące obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, a także 
przewidzieć rozwój wydarzeń w najbliższych latach.

W tym roku mija piąty rok, odkąd na krakowskim rynku 
mieszkaniowym działa Stowarzyszenie Budowniczych Do-
mów i Mieszkań (SBDiM). W najnowszym numerze prezen-
tujemy historię stowarzyszenia oraz zmiany, jakie zaszły pod 
wpływem jego działalności.

W numerze można przeczytać także m.in. aktualność 
prawną poświęconą legalizacji samowoli budowlanej, raport 
na temat powierzchni magazynowych czy tekst poświęcony 
inwestycjom powstającym na Prądniku Czerwonym.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Nowe chodniki w Podgórzu. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyj-
nych i Budowlanych Halux sp. z o.o z Krakowa wygrało przetarg 
na remont chodników wzdłuż kilkunastu podgórskich ulic. Inwe-
stycja będzie kosztować 680 tys. zł. Do remontu przewidziano 
chodniki wzdłuż kilkunastu ulic w dzielnicy XIII Podgórze. Cho-
dzi o naprawę trotuarów przy ulicach: Dąbrowskiego, Dąbrówki, 
Józefińskiej, Radosnej, Rydlówka, Szczygła, Śliskiej/Mitery, War-
neńczyka, Węgierskiej, Zamoyskiego. W ramach tego samego za-
dania zostanie wyremontowany również fragment ulicy Prokocim-
skiej. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej w kolorze 
szarym i kolorowym. Nowe krawężniki będą z granitu i betonu. 
Prace remontowe chodników w Podgórzu mają zostać wykonane 
do jesieni tego roku. 
Blokowiska do przeglądu. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwa-
łę „Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie 
przygotowania programu rehabilitacji zabudowy blokowej osiedli 
na terenie Gminy Kraków”. Projekt ma służyć kompleksowej po-
prawie jakości życia w krakowskich osiedlach. Mają temu służyć 
działania obejmujące sprawdzenie stanu oraz dostępności infra-
struktury społecznej – przedszkoli, szkół, boisk sportowych, insty-
tucji kulturalnych i placów zabaw oraz określenie szacunkowych 
nakładów, jakie gmina musiałaby ponieść w związku z rewitaliza-
cją tych terenów. „Brak tej infrastruktury w sposób oczywisty po-
garsza standard zamieszkania, rodzi określone kłopoty społeczne. 
[...] Zdając sobie sprawę z ograniczeń finansowych i że nie jest 
właściwym wykonywanie utopijnych oczekiwań, stoimy na stano-
wisku, że problem słabej infrastruktury jest tak ważny, że trzeba go 
podjąć i rozpocząć jego wieloletnie rozwiązywanie” – czytamy w 
uzasadnieniu uchwały.
Zmiany przy alei Róż. Jeszcze w tym roku przy alei Róż powsta-
nie kilkadziesiąt miejsc postojowych. Zwycięzcą licytacji elektro-
nicznej, zorganizowanej by wyłonić firmę, która zajmie się budową 
miejsc parkingowych, został SAMBUD z Wiśniowej. Nowe miej-
sca postojowe dla samochodów mają powstać na wysokości osiedla 
Zielonego. Przy okazji zostanie przebudowane oświetlenie uliczne. 
Inwestycja będzie kosztować 460 tys. zł i zostanie wykonana w cią-
gu najbliższych kilku miesięcy. Budowa parkingów wzdłuż alei Róż 
w Nowej Hucie to jeden z elementów inwestycji towarzyszących re-
alizacji ekospalarni przy ulicy Giedroycia. W tym roku zrealizowa-
nych zostanie kilkadziesiąt przedsięwzięć kompensacyjnych. Jesz-
cze w kwietniu przeprowadzono drugi etap poszerzonego remontu 
ulicy Igołomskiej wraz z utwardzeniem pobocza. Do jesieni zosta-
nie zamontowanych 19 wiat przystankowych na kilkunastu ulicach 
w Nowej Hucie. Poza tym wybudowana będzie kanalizacja i wodo-
ciąg przy ulicach: Jeżynowej i Na Niwach, Zagłoby, Odmętowej i 
Ziarkowej. Pełna lista zadań towarzyszących budowie ekospalarni 
zawiera kilkadziesiąt pozycji. 
Kraków ponownie nagrodzony. Podczas Ogólnopolskiego Kon-
gresu Regionów, który odbył się w drugiej połowie maja w Świd-
nicy, ogłoszono wyniki wielu rankingów dotyczących samorządów. 
W badaniu przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich 
Kraków zajął pierwsze miejsce w kategorii „Miast na prawach po-
wiatu”. Stolica Małopolski została również wyróżniona honorowym 
tytułem „Dobry Polski Samorząd 2010”.
Znów można jeździć pod Forum. Od piątku 28 maja można ko-
rzystać z przejazdu drogowego koło hotelu Forum, między ulicą 
Ludwinowską i Komandosów. Na mocy osiągniętego porozumienia 
Wawel Imos udostępni kierowcom przejazd po należącym do spółki 
terenie. W zamian miasto będzie między innymi utrzymywać drogę 
i dbać o jej bezpieczeństwo „Zależało nam, by w końcu krakowia-
nie mogli jeździć po tej drodze. Najważniejsze, że kierowcy mogą 
korzystać z wygodnego dla siebie skrótu” – komentuje Prezydent 
Jacek Majchrowski, który bezpośrednio zaangażował się w negocja-
cje w tej sprawie z firmą Wawel-Imos, zarządcą terenu, przez który 
przebiega przejazd.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 104/A/NBP/2010 na dzień 31.05.2010
1 USD 3,3132
1 EUR 4,0770
1 CHF 2,8661
1 GBP 4,8047
1 UAH 0,4181
1 CZK 0,1602
1 RUB 0,1077

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3929,17 zł
 sprzedaż   4518,55 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 31.05.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 31.05.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,86 
EURIBOR EURO 0,6990
LIBOR
 CHF 0,1667

EUR 0,6362
USD 0,4969
GBP 0,7000

(dane na dzień 31.05.2010, 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:
kwieceń 2010 (wartość w pkt.)
 średnia cena średni wolumen Zmiana ceny (w %)
WIG 43 175,61 86 215,54 0,02
WIG20 2546,05 27 199,16 -0,37
mWIG40* 2522,63 18845,57 0,94
SWIG-80 12 453,36 21 329,00 -0,28
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 31.05.2010)

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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Inwestycje w infrastrukturę kolejową. W latach 2010–2015 
nakłady na inwestycje w infrastrukturę kolejową wyniosą około 
49,5 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury Juliusz 
Engelhardt podczas otwarcia dwudniowej konferencji Rail Port 
2010, która rozpoczęła się 19 maja w Warszawie. Prezentując 
priorytety kolejowego transportu towarowego w polskiej polityce 
transportowej, wiceminister Engelhardt podkreślił, że będzie się 
zmieniała struktura popytu na kolejowe przewozy towarowe – 
wzrośnie udział ładunków wysoko przetworzonych w przewozach 
masowych. W tej sytuacji najbardziej perspektywicznym sektorem 
przewozów jest transport intermodalny. Będzie on wspierany ze 
środków publicznych m.in. poprzez dofinansowanie zakupów taboru 
kolejowego oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową 
kolejowych terminali intermodalnych.
Kredyty dla deweloperów. Podczas kryzysu banki nie chciały 
dawać deweloperom kredytów na zakup gruntów budowlanych. 
Obecnie sytuacja się zmieniła i taki kredyt można już uzyskać 
w BPS, Noble Bank, Pekao Banku Hipotecznym i PKO BP. Jednak 
warunki, jakie banki narzucają przy udzielaniu tego typu pożyczek, 
są bardzo restrykcyjne – sfinansowane może być maksymalnie 50 
proc. wartości kupowanej nieruchomości (resztę pieniędzy musi 
wyłożyć deweloper), prowizja może dochodzić nawet do 2 proc., 
a banki żądają wysokich marż.
Mniej oddanych mieszkań w kwietniu. Według danych GUS-u od 
początku roku do końca kwietnia oddano do użytkowania prawie 
44 tys. mieszkań, a więc o 19,7 proc. mniej niż w 2009 r. Liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto (od stycznia do kwietnia) 
wynosi 47 646. Jest to prawie o 1/4 więcej niż w analogicznym 
okresie 2009 r. GUS podaje również, że wciąż obniża się liczba 
wydawanych pozwoleń na budowę. Najwięcej mieszkań oddawanych 
do użytkowania stanowią lokale budowane przez inwestorów 
indywidualnych (w kwietniu 2010 r. oddano ich aż 5214). Oznacza 
to, że ponad połowa nowych mieszkań pochodzi z tego segmentu. 
Zdecydowanie najmniej liczebną grupę stanowią mieszkania 
spółdzielcze. Tylko niecałe 200 mieszkań spółdzielczych zostało 
oddanych do użytkowania w ciągu pierwszych czterech miesięcy 
2010 r. Warto zauważyć, że wzrost liczby oddawanych mieszkań 
w okresie styczeń–kwiecień 2010 r. (w porównaniu do analogicznego 
okresu ubiegłego roku) występuje w przypadku województw 
mniejszych, w których rynek nieruchomości w poprzednich latach 
charakteryzował się stosunkowo niską dynamiką wzrostu. 
VII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Podczas 
odbywającego się 21 maja w Warszawie VII Kongresu Związku 
Zawodowego „Budowlani” obradowano m.in. nad programem 
związku na lata 2010–2015 i dokonano wyboru przewodniczącego na 
nową kadencję. Kongres zajmował się także stanowiskami w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, warunków zabezpieczenia 
społecznego pracowników budowlanych, przemysłu drzewnego 
i meblarskiego oraz aktywności zawodowej pracowników starszych 
i kobiet. Jednym z najważniejszych tematów spotkania była sytuacja 
w budownictwie oraz podjęcie rezolucji w sprawie przyszłości 
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. W ramach Zespołu 
odbywa się dialog sektorowy w celu godzenia interesów stron 
i rozwiązywania problemów rynku pracy w sektorze budownictwa, 
nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, 
materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych oraz gospodarki 
komunalnej, rynku pracy. Związek Zawodowy „Budowlani” jest 
reprezentowany w Trójstronnym Zespole do Spraw Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej.

Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2009 r. 3243,60 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lutym 2010 r.  3287,84 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 w marcu 2009 roku
złoty  3,2% w porównaniu z rokiem 2009
euro  0,9% w lutym 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,9% w marcu 2010 r. 
w Małopolsce:  10,7% w marcu 2010 r. 
w kraju:  12,9% w marcu 2010 r. 
(dane na dzień 31.05.2010, 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 31.05.2010, 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 31.05.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,87 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,61
Olej napędowy  4,39
(dane na dzień 31.05.2010, 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.
IV kwartał 2009 r. 3964 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 31.05.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy (dla „Rodzina na swoim”) - dla Krakowa: 6497,40 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 0,4821 zł
dla przedsiębiorstw 0,4623 zł

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 5,02 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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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Bratysławska  
(Prądnik Biały)

2 pokoje, 40 m kw.
372 000 PLN

ul. Słomczyńskiego  
(Prądnik Biały)

1 pokój, 30 m kw.
205 500 PLN

ul. Łepkowskiego  
(Prądnik Czerwony)
4 pokoje, 67 m kw.

445 000 PLN

ul. Stacyjna  
(Bieżanów)

2 pokoje, 46 m kw.
250 000 PLN

ul. Armii Krajowej  
(Bronowice)

3 pokoje, 73 m kw.
850 000 PLN

ul. Ekielskiego  
(Dębniki)

2 pokoje, 51 m kw.
380 000 PLN

ul. Gnieźnieńska  
(Azory)

3 pokoje, 46 m kw.
310 000 PLN

ul. Na Lotnisku  
(Nowa Huta)

2 pokoje, 37 m kw.
235 000 PLN

ul. Wysłouchów  
(Kurdwanów)

2 pokoje, 50 m kw.
330 000 PLN

ul. Borkowska  
(Borek Fałęcki)

2 pokoje, 40 m kw.
310 000 PLN

ul. Bochenka  
(Wola Duchacka)

2 pokoje, 53 m kw.
345 000 PLN

ul. Czerwone Maki  
(Ruczaj)

2 pokoje, 41 m kw.
310 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Solskiego  
(Żabiniec)

3 pokoje, 73 m kw.
529 000 PLN

ul. Klonowica  
(Wola Duchacka)

3 pokoje, 97 m kw.
505 000 PLN

ul. Emaus  
(Salwator)

2 pokoje, 51 m kw.
490 000 PLN

ul. Lea  
(Łobzów)

3 pokoje, 57 m kw.
460 000 PLN

ul. Zwycięstwa  
(Grzegórzki)

2 pokoje, 40 m kw.
295 000 PLN

ul. Straszewskiego  
(Stare Miasto)

2 pokoje, 86 m kw.
946 000 PLN

ul. Jana Szwai  
(Ruczaj)

2 pokoje, 52 m kw.
365 000 PLN

os. Oświecenia  
(Mistrzejowice)

3 pokoje, 56 m kw.
380 000 PLN

ul. Królowej Jadwigi  
(Salwator)

3 pokoje, 67 m kw.
670 000 PLN

ul. Żółkiewskiego  
(Grzegórzki)

2 pokoje, 34 m kw.
237 000 PLN

os. Oświecenia  
(Mistrzejowice)

2 pokoje, 53 m kw.
360 000 PLN

os. Dywizjonu 303
2 pokoje, 38 m kw.

295 000 PLN
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KRAKÓW, KRASZEWSKIEGO - BH672
Lokal mieszkalny, biurowy, o pow. 51,8 m2 zlokalizowany na 

parterze w kamienicy w sercu krakowskiego Salwatora.  
Kamienica po remoncie generalnym. Rozkład: pokój z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, hall. Lokal w stanie deweloperskim,  

do własnej aranżacji. Termin realizacji: wrzesień 2010 roku.
Cena: 546 000 zł

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków
tel. 12 428 5058, 722 108 722, 722 300 309
www.buyhouse.pl

KRAKÓW,  ZAKAmyCZE - OKOlICE - BH649 
Działka budowlana o pow. 850 m2 położona na Zakamyczu, 

teren płaski w  kształcie prostokąta  o wymiarach 20,9 m2 na 
49,74 m2 z możliwością wybudowania domu o powierzchni 

127 m2. Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Chełm-Zakamycze II”. Media w drodze.  
Dojazd drogą asfaltową i częściowo drogą utwardzoną. 

Cena: 484 500 zł

KRAKÓW, KSIęCIA JÓZEfA - BH668 
Słoneczna  działka o pow. 1027 m2 położona na południowym 

stoku  Lasu Wolskiego z niesamowitym widokiem na zakole Wisły. 
Parcela w kształcie prostokąta, płaska i prosta. Prawomocna  
decyzja WZ (budowa budynku jednorodzinnego z garażem)  

oraz w trakcie procedowania pozolwenie na budowę. 
Cena: 650 000 zł

KRAKÓW, CHmIElENIEC - BH674
Przestronny, nowocześnie wykończony i umeblowany apartament 

o pow. 69 m2, usytuowany na drugim piętrze w apartamentowcu na 
Ruczaju. Rozkład: salon z wyjściem na balkon i widokiem na zieleń, 
kuchnia, sypialnia z wyjściem na balkon, dodatkowy pokój, łazienka, 
toaleta, przedpokój. Budynek ogrodzony, chroniony i monitorowany, 

z windą. W cenie garaż i komórka lokatorska.
Cena: 630 000 zł

Gm. KOCmyRZÓW-lUBORZyCA - BH676
Bliźniak o pow. 157,99 m2. Na parterze: salon z wyjściem na 

ogród, część jadalna, kuchnia ze spiżarnią, toaleta, garaż.  
Poddasze: sypialnia z garderobą, dwie sypialnie z balkonem,  
pokój kąpielowy. Dom w stanie surowym zamkniętym, media  

doprowadzone do budynku, elewacja. Działka 5,35 a, ogrodzona.  
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Cena: 410 000 zł

STRySZAWA - BH666
Przepiękna działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.  

Z działki roztaczają się wspaniałe widoki na Babią Górę oraz panora-
mę okolicznych gór. Działka w kształcie ustawnego prostokąta  
o powierzchni 1901 m2. Dojazd drogą asfaltową, media: prąd.  

Doborowe sąsiedztwo, w okolicy stylowe drewniane  
domki jednorodzinne.

Cena: 95.050 zł

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
•	 Kraków,	Podgórze,	ul.	Matematyków	Krakowskich

•		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

BUDOWA W TRAKCIE REALIZACJI

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

SPRZEDAŻ

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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Licencja nr 3051

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

tel./fax 012 421 98 39
magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl członek MSPON

MIESZKANIA, DOMY – SPRZEDAŻ, WYNAJEM

KOMERCYJNE

ul. Karmelicka
100	m2,	3	pokoje,	taras
3850 PLN netto/mies. 

ul. Śląska
170	m2,	6	pokoi

6000 PLN netto/mies.

ul. Wrocławska
67	m2,	3	pokoje
1800 PLN/mies. 

ul. Zwierzyniecka
28	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies.

ul. Krakowska
100	m2,	2	pokoje
2 800 PLN/mies. 

ul. Fałata
39	m2,	2	pokoje

400 000 PLN

Willa Awangarda
87,25	i	114,25	m2
od 7490 PLN/m2 

ul. Lea - okolica
82	–	167	m2

 od 8900 PLN/m2 

ul. Blich
102	m2,	3	pokoje

850 000 PLN 

ul. Cybulskiego
45	m2,	2	pokoje

540 000 PLN 

ul. Rajska
109	m2,	5	pokoi

248 000 EUR

ul. Lenartowicza
105	m2,	3	pokoje

690 000 PLN

ul. Urzędnicza
58	m2,	2	pokoje		

480 000 PLN

ul. Sołtysa Dytmara
80	m2,	3	pokoje

890 000 PLN

ul. Grodzka
90	m2,	front,	witryna

25 000 PLN netto/mies.	

ul. Karmelicka
80	m2,	biurowy

2800 PLN netto/mies.

ul. Wadowicka
600	m2,	hala

12 000 PLN netto/m2 		

Rynek Główny
330	m2,	gastronomiczny
33 000 PLN netto/mies.

ul. Krakowska
73	m2,	narożny,	4	witryny

7300 PLN netto/mies. 		

ul. Królowej Jadwigi
działka	4,5	a
540 000 PLN

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

NASZA PEŁNA OFERTA  NA STRONIE WWW.MAGNAT.INFORMER.PL
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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

30 m2 - ul. Zdrowa - 0/X - 213 000 zł
33,6 m2 – Salwator City – V/VIII, NOWE, słoneczne, taras 8,6 m2  
– 265 000 zł
34 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE – 272 000 zł
36,4 m2 - ul. Prusa – II/III, k.j., po remoncie – 320 000 zł
40 m2 – ul. Bosaków – III/IV, NOWE, winda – 305 000 zł
40 m2 – os. Oficerskie ul. Beliny Prażmowskiego – III/III, k. j., ładne, 
do wejścia – 285 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, NOWE, na poddaszu – 495 000 zł
52 m2 – ul. Moniuszki – II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje – 410 000 zł

2 - pokojowe
37,4 m2 – rejon Siewnej – 0/II, NOWE – 280 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 390 000 zł
45,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 432 500 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 380 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 469 000 zł
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
62 m2 – ul. Smocza – 0/III, z widokiem na Bulwary – 870 000 zł
63,6 m2 – ul. Wrocławska – III/III, atrakcyjne, 6-letnie – 530 000 zł  
+ 40 000 zł garaż
65,4 m2 – ul. Mazowiecka – II/V, balkon – 550 000 zł
73 m2 – ul. Kielecka – I/III, balkon, loggia – 660 000 zł
74 m2 – ul. Moniuszki – III/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
61,5 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
63 m2 – ul. Królewska – III/IV, w odnowionym bloku, do remontu, 
bardzo dobry rozkład – 450 000 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 
– 697 000 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
86,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 691 600 zł
105 m2 – rejon Sienkiewicza – II/III, balkon, rozkładowe – 690 000 zł

4 - 5 - pokojowe
74 m2 – ul. Armii Krajowej – VII/XII, 12-letnie, balkon – 539 000 zł
108 m2 - Kazimierz - III/III, NOWY apartament na poddaszu - 980 000 zł
176 m2 – rejon Biskupiej – III/IV, winda, do remontu, elegancka 
kamienica – 1 600 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
Dębniki – cała kamienica 394 m2 do rozbudowy – 1 800 000 zł
ul. Rakowicka – cała kamienica 610 m2 – 3 200 000 zł
rejon Parku Krakowskiego – cała kamienica 652 m2 – 3 800 000 zł
ul. Mogilska – strych 130 m2 z WZ na nadbudowę – 200 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 400 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem - 780 000 zł
ul. Sławkowska – strych 204 m2, pozytywna opinia konserwatora  
– 998 400 zł
ok. ul. Paulińskiej - strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ - 470 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 900 000 zł
Kazimierz – strych 300 m2 z pozwoleniem i rozpoczętą budową  
– 850 000 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 – 350 000 zł, of.DK/209
Przeginia Duchowna 65 m2 + 5 a – solidny, murowany, wolnostojący, 
do niewielkiego remontu – 255 000 zł
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - ½ domu, do remontu 
– 270 000 zł, of.DK/211
Jurczyce 80 m2 + 17 a + budynek gospodarczy – wolnostojący, 
murowany, działka widokowa – 380 000 zł

ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł, of.DZ/245
Liszki 80 m2 + 8 a – wyjątkowy dom z niepowtarzalnym klimatem, 
z pozwoleniem na rozbudowę – 330 000 zł
Okleśna 90 m2 + 12 a + stodoła – drewniany dom wolnostojący, do 
generalnego remontu – 70 000 zł, DZ/99
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 225 000 zł, of.DZ/215
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, wolno-
stojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana – 365 000 zł, 
of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
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
Wysoka 107 m2 + 17,53 a – wolnostojący, murowany, z klimatem, po 
generalnym remoncie, działka widokowa - 330 000 zł
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 wolnosto-
jący, 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, of.DZ/244
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan deweloperski, 
wysokiej jakości materiały, widokowa działka – 660 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na atrak-
cyjnej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – murowany, 
wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu – 335 000 zł, 
of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończenia 
– 620 000 zł, of.DZ/195
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 300 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring – 890 000 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 – 340 000 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 dewelo-
perski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona I kondy-
gnacja, 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, atrakcyj-
ny, stan deweloperski - 490 000 zł, of.DZ/229
Bronowice 280 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a – atrakcyjny, po 
generalnym remoncie, murowany z 1936 r. - 1 300 000 zł, of.DK/213
Zakamycze 290 m2 + 17 a – 10-letni dworek w pięknym ogrodzie  
– 2 300 000 zł, of.DK/210
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 bliźniaka, 
do remontu - 1 600 000, of.DK/203

Działki - sprzedaż
ul. Dobrego Pasterza 3,1 a – bez WZ – 390 000 zł, of.D/442
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów  
– 300 000 zł, of.D/395
ul. Spacerowa 6,56 a – budowlana – 250 000 zł, of.D/435
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
Korzkiew 8 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 185 000 zł, of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a – budowlane, atrakcyjne, obok siebie 
– 23 500 zł + VAT/a, of.D/405

Zagacie 8,6 a – atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedztwie 
nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbrojona, 
ogrodzona – 890 000 zł
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of.D/385
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 250 000 zł, 
of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbrojona, ogrodzona – 119 000 zł, 
of.D/451
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 260 000 zł  
i 300 000 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, od.D/383
Gotkowice gm. Jerzmanowice 10 a - budowlana, widokowa 
– 120 000 zł, of.D/448
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
Zelków – Wyźrał 10 a – widokowa, z pozwoleniem na budowę, 
uzbrojona – 300 000 zł
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a - piękne, widokowe, budowlane 
– 20 000 zł/a, of.D/372
Kobylany 10,38 a –  budowlana, widokowa – 145 000 zł, of.D/432
Nowa Wieś gm. Skała 11 a – budowlana – 85 000 zł, of.D/374
Rajsko ul. Osterwy 11,12 a – widokowa, wśród nowo budowanych 
domów – 330 000 zł, of.D/452
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Branice 11,7 a - budowlana, obok dworu w Branicach - 115 000 zł, of.D/359
Bibice 11,85 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, działka 
z rozpoczętą budową – 262 000 zł
Bielany 12 a – ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Cianowice 12 a – budowlana, z pozwoleniem na budowę, wykonane 
fundamenty – 152 000 zł
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of.D/387
Skotniki ul. Królówka 12,62 a – budowlana, WZ, widokowa – 450 000 zł
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
Smroków k/Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4x14 a – budowlane, widokowe – 28 000 zł/a
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, of.D/443
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 380 000 zł, of.D/402
Marcyporęba 2 x 20 a - piękne, panoramiczne - po 100 000 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
Marcyporęba 24,29 a – w całości budowlana, widokowa, możliwość 
podziału – 100 000 zł
Brzesko 27,52 a – komercyjna, obok dużego węzła drogowego  
– 700 000 zł, of.D/419
Bolechowice 29 a – piękna, widokowa, w całości budowlana  
– 768 000 zł
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 możliwością 
podziału – 270 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, of.D/197
Balice 64 a – teren usług z możliwością zabudowy do 70 %  
– 1 400 000 zł, of.D/447
Korczowa 100 a – komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4-ki - 600 000 zł, of.D/351
Zebrzydowice 1,8 ha - siedliskowa, pięknie położona - 250 000 zł, 
of.D/441

ul. Chopina - 2-pokojowe, ładne, słoneczne mieszkanie,  
57,6 m2, III piętro, 2 balkony  

- 469 000 zł,
TARABA 12/422-95-18

Salwator City, ul. Stańczyka - 1-pokojowe,  
33,6 m2, V/VIII, NOWE, taras 8,6 m2 - 265 000 zł 

TARABA 12/422-95-18

Stare Podgórze - kamienica do sprzedania, 
powierzchnia 1683 m2, 10 lat po generalnym 

remoncie, parking - 7 500 000 zł
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os. NA STOKU 15/Nowa Huta
Tani lokal użytkowy w przyzie-

miu bloku mieszkalnego  
o pow. 43,60 m2.  

Doskonały na prowadzenie 
drobnej działalności handlowej, 

usługowej lub produkcyjnej.
CENA: 68 000 (zwolnione z VAT).  

Możliwość wynajęcia.  
CENA: 650 zł

BNP-2156, 2157
KONTAKT: 510-259-399

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

STARE MIASTO 
ul. FELICJANEK 8/przecznica ze Zwierzynieckiej

Lokal/mieszkanie na parterze, o pow. 46 m², w super 
lokalizacji, po kapitalnym remoncie, parter kamienicy, 
pod biuro, usługi. Idealny na inwestycje, możliwość 

dorobienia witryny. Oddzielne pomieszczenia.  
Do lokalu przynależy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Idealny na inwestycje. 

CENA: 454.000 zł

BNP-2118 i 2119
KONTAKT: 510-259-399

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

 Działka rolna o pow. ok.  
30 a, idealna pod inwestycje. 

CENA: 140.000 zł. 

BNP- 1673
KONTAKT: 510-259-399

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

Działka rolna o pow. ok. 65 a  
(w tym 15 a drogi), w sąsiedztwie 

same grunty budowlane
CENA: 220.000 zł

BNP- 1672
KONTAKT: 510-259-399

ZABIERZÓW, ul. Rodziny 

Poganów
Pojedyncze działki widokowe 

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 tylko do 

końca czerwca 2010.  
CENA: 122.000 zł brutto  
(z VAT). SPIESZ SIĘ…!

BNP-1883
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

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.
CENA: 4000 zł/a netto

BNP-466
KONTAKT: 509-951-803

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2 ,  

do generalnego remontu. 
CENA: 99.900 zł  
(zwolnione z VAT)

BNP-1671
KONTAKT: 510-259-399
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

KUPIMY BUDYNEK BIUROWY STARY/NOWY/MAGAZYN W KRAKOWIE LUB DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO
KUPIMY ZA GOTÓWKĘ GARSONIERY, JEDNOPOKOJOWE DO 100-155 tys. zł

KONTAKT: 509-580-818, 509-951-803, 510-259-399

ul. UGOREK 12/Śródmieście
Mieszkanie położone w 4 piętrowym bloku na 3 piętrze.  

Składa się z przedpokoju, aneksu kuchennego, łazienki, pokoju. 
Bardzo ustawne, do odświeżenia, okna do wymiany.  

Świetna inwestycja pod wynajem w dobrej lokalizacji, super 
propozycja dla młodego małżeństwa, samotnej osoby.

CENA 179.000 zł     BNP-2460
KONTAKT 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ.  /Stare Miasto
Garsoniera o pow. ok. 19 m2 na  

ul. Zyblikiewicza 5. Idealna dla studenta, osoby samotnej
CENA: 204.000 zł    BNP-2151

KONTAKT: 510-259-399

Al. SŁOWACKIEGO 11B/Krowodrza
Mieszkanie o pow. 18,92 m2 na 3 piętrze w 6-piętrowym bloku. 

W bloku jest winda. Możliwość parkowania pod blokiem.  
Super oferta pod inwestycję!!! 

CENA: 175.000 zł     BNP- 2160
KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ. /Stare Miasto
Garsoniera o pow. ok. 22 m2 na  ul. Zyblikiewicza 5.  

Świetna pod inwestycję
CENA: 214.000 zł   BNP-2152

KONTAKT: 510-259-399

ul. SPÓŁDZIELCÓW 12/ Kozłówek
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.

CENA: 152.000 zł    BNP –2154
KONTAKT: 510-259-399

Os. CENTRUM D 8/Nowa Huta
Mieszkanie w bloku na osiedlu Centrum D,  3 pok. o pow. 75,07 m2, 
na pierwszym piętrze. Mieszkanie do rem., posiada loggię i przyna-

leżną piwnicę. Świetna komunikacja, wokół pełna infrastruktura.
SUPER CENA – tylko 3995 zł/m2!!!    BNP-2354

KONTAKT: 510-259-399

REJON HALI TARGOWEJ/Śródmieście
Mieszkanie 1-pokojowe o pow. 18,07 m² na 2 piętrze. Bardzo 

dobra lokalizacja – 15 min do Rynku Głównego. Mieszkanie do 
odświeżenia. 

CENA: 174.000 zł    BNP-2159
KONTAKT: 510-259-399

REJON UL. WIELICKIEJ / Prokocim
Mieszkanie 1-pokojowe na  

ul. Facimiech 16, o pow. 29 m2 na 3 piętrze.  
Idealne dla młodego małżeństwa, dla studenta.

CENA: 174.000 zł    BNP-2153
KONTAKT: 510-259-399

Os. JAGIELLOŃSKIE /Nowa Huta
Mieszkanie do remontu na pierwszym piętrze  

czteropiętrowego bloku o pow. 25,2 m2.  
Bardzo ustawne mieszkanie, dobra inwestycja.

CENA 162.500 zł     BNP-2391
KONTAKT 510-259-399

UL. GROTA-ROWECKIEGO 29 / Ruczaj
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 53 m2 na 3 piętrze  

w czteropiętrowym bloku, blisko Kauflandu.  
Idealna inwestycja pod wynajem.
CENA: 299 000 zł    BNP-2002

KONTAKT: 510 259 399

OK. RYNKU PODGÓRSKIEGO /Podgórze
Garsoniera o pow. 20 m²,  

położona na parterze w kamienicy, doskonała również  
na lokal użytkowy. Dobra lokalizacja. 

CENA: 152.000 zł   BNP-2161
KONTAKT: 510-259-399

Os. BOH. WRZEŚNIA 81/Nowa Huta
 Mieszkanie 1 pokojowe o pow. 43,30 m2 położone na parterze 

bloku z 2003 r. Składa się przedpokoju, ustawnej kuchni, 
słonecznego pokoju z wyjściem na loggię, łazienki oraz kom. 

lokatorskiej (4,48 m2 - nie wchodzi w metraż). Stan mieszkania 
do wejścia, nie wymaga nakładów. Parking wyłącznie dla miesz-

kańców. Polecamy!!!
CENA: 250.000 zł   BNP-2350

KONTAKT: 510-259-399
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem

ul. KrowodersKa, 41,6 m2, umeblowany 
pokój z aneksem kuchennym na poddaszu, 
ogrzewanie własne gazowe, 1400 zł + opłaty, 
of.1550

ul. Karłowicza 51,8 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż,  
częściowo umeblowane,1850 zł + opłaty

wola JustowsKa –rej. Strzelnicy 70 m2, 
umeblowana tylko kuchnia, wysoki standard, 
3000 zł z wszystkimi opłatami

ul. staszica 72 m2, 3 pokoje,  
nieumeblowane, 2000 zł + opłaty

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

ul. KrowodersKa 94 m2, umeblowane, 
2700 zł + opłaty

ul. PiJarsKa apartament 107 m2, I piętro, 
wysoki standard, klimatyzacja, alarm,  
kominek, 5500 zł +opłaty, of.1556

ul. witKowicKa nowy , nieumeblowany 
dom o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł + opłaty, 
of.1533

Domy - sprzedaż

sKotniKi ul. Batalionów chłoP-
sKich – segment w zabudowie szeregowej  
o pow. całk. 219 m2, stan techniczny –  
do wykończenia, rok budowy 1996,  
działka w użytkowaniu wieczystym  
o pow. 202 m2, 485 000 zł, of.1560

JerzManowice nowy, oddany do użyt-
kowania dom o pow. całk. 256 m2, częściowo 
wykończony (łazienka, panele), działka 8 a, 
nie ogrodzona, ogród do zagospodarowania, 
730 000 zł, of.1541

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

szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w stanie deweloperskim (po 
remoncie), nadaję się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce stoi 
wolnostojący budynek gospodarczy o pow.  
36 m2, działka 14,69 a, 800.000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
al. PoKoJu 55 m2 (4 pokoje), I piętro, ochrona  
24 h, 3575 zł + VAT 22% (cena zawiera już opłaty za 
media), of.1561

wola JustowsKa rej. Strzelnicy 70 m2, wysoki 
parter, trzy pokoje, umeblowana kuchnia, dobry 
standard, 3000 zł z wszystkimi opłatami

reJ. ul. szlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, po remoncie generalnym,  
2000 zł +VAT 22%

al. PoKoJu 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1553

ul. KrólewsKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, sa-
modzielne pokoje, duży hol, 2400 zł (nie ma VAT-u)

al. PoKoJu 98 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 12 m2, I piętro, ochrona 24 h, 6174 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1554

al. grottgera reprezentacyjny lokal o pow. 200 
m2 (parter 150 m2 + przyziemie 50 m2), 4000 zł + VAT 
22%, of.1562

reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni 
handlowo – usługowo - biurowej, parter, witryna, 
„open space”, do wykończenia, 50 zł/ m2 + VAT 
22%, of.1521

Oferta Specjalna

azory – ul. M. JareMy pokój z ciemną 
kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II 
piętrze w IV- piętrowym budynku, mieszka-
nie do remontu, blok ocieplony, czysta klatka, 
własność hipoteczna, 185 000 zł, of.1555 

olsza – ul. MłyŃsKa Boczna zadba-
na, czysta garsoniera o pow. 23,8 m2, położona 
na III piętrze w IV-piętrowym budynku, 
aneks kuchenny w przedpokoju, okno PCV, 
parkiety, własność – spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, wolne od zaraz,  
185 000 zł, of.1559

radziKowsKiego dwupoziomowy lokal 
biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 800 000 zł

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 utwar-
dzoną przez las, 600 000 zł, of.1548

sKotniKi – środkowy segment w zabudowie 
szeregowej o pow. całk. 219 m2,  
do wykończenia, działka o pow. 202 m2,  
485 000 zł, of. 1560

Grunty

KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok. 48 x 42 m, 600 000 zł, of.1548

KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej,  
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu - B, 70 000 zł/a

siedlec gM. Krzeszowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jednoro-
dzinne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron , 
wystawa południowa, media w drodze, 18 500 zł/a, 
of.1517

Bronowice Małe ul. ŻeleŃsKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod 
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,  
2 300 000 zł

olszanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800 m2 PUM-u),  
1 150 000 zł

szczyglice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja 
WZ dla dwóch domów w zabudowie bliźniaczej,  
500 000 zł

Pisary gM. zaBierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,  
160 000 zł (za jedną działkę), of. 1513

MasłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem,  
595 000 zł, of.1493

inne - sprzedaż

cegielniana paroletni, dochodowy obiekt biuro-
wo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,8 a,  
12 5000 000 + VAT 22%, of. 1537

radziKowsKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł
radziKowsKiego działka 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900 000 zł

Mieszkania – sprzedaż

ul. PoMorsKa garsoniera 17,59 m2, wysoki parter, 
ogrzewanie MPEC, idealne na biuro lub do mieszka-
nia, 185 000 zł, of.1546

olsza ul. MłyŃsKa Boczna garsoniera  
23,8 m2, III/IV, 185 000 zł, of.1559

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią  
o pow. 25,25 m2, II/IV, 185 000 zł, of.1555

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie, 
 III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEC,  
710 000 zł, of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,8 m2, X piętro, 1 125 000 zł

ul. KochanowsKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, of.1526
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OFERTY DO SPRZEDAŻY
SALWATOR1)  (Wzgórze św. Bronisławy), Kraków – Krowodrza, dom 120 m2 + garaż, 3 sypialnie, 
łazienka, działka 2,6 a, do remontu, cicha okolica. Cena 1.000.000 zł
OK. BŁONI2)  (Cichy Kącik) Kraków – Krowodrza – dom pow. 200 m2, salon, gabinet, 5 sypialni, 
3 łazienki, wnętrza stylowe - antyczne, cicha okolica. Cena 2.200.000 zł
KAMIENICA3)  – Kraków Śródmieście – okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku  
Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym potencjałem rozbudowy  
i zagospodarowania inwestycyjnego na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
DZIAŁKA4)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA5)  – działka widokowa –15 arów, WZiZT na dom jednorodzinny, media, 
okolice Starowolskiej, Kraków–Krowodrza
WOLA JUSTOWSKA  6) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
Dom nowy7) , do wykończenia. Wola Justowska, Zakamycze-Kraków, 180 m2, działka 6 arów, 
urokliwe, ciche miejsce, 1.150.000 zł
DZIAŁKA8)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
KLINY – 9) działka, 9 arów, 450.000 zł
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE 10) działka, 42 ary (może być 57 a), szer. 50 m

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
ul. Królowej Jadwigi 154, 30–212 Kraków

tel. (12) 425–25–17, 602–24–97–97, e-mail: beata.tronow@interia.pl

Pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych oraz na dowolny cel  
zarówno stronom kupującym jak i sprzedającym
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KROWODRZA UL. CHOPINA
Mieszkanie na wynajem
2 pokoje, umeblowane
CENA: 1800 zł/m-c

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

UL. MIKOŁAJA REJA
100 m2, 4 pokoje, strych.
CENA: 759 000 zł

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

KRAKÓW -  CZYŻYNY 
REJ. UL. SOŁTYSOWSKIEJ
dom wolnostojący z 2007 r., pow. 250 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 26 a, of. 7478
CENA: 1 350 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

MOGILANY
dom wolnostojący z 2005 r., pow. 280 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 17 a, of. 7389, 
CENA: 1 199 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

STARE MIASTO UL. ZYBLIKIEWICZA
Garsoniera o pow. ok. 19 m2.
Idealna dla studenta, osoby samotnej.
CENA: 204 000 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

STARE MIASTO, ul. FELICJANEK 8
Lokal/mieszkanie na parterze, 46 m2, w super 
lokalizacji, po kapit. rem., parter kamienicy, 
pod biuro, usługi. Idealny na inwestycje, możl. 
dorobienia witryny. Oddzielne pomieszczenia.  
Idealny na inwestycje. 
CENA: 454.000 zł 

B.N. Północ
Tel. 510-180-034

UL. BRATYSŁAWSKA (PRĄDNIK BIAŁY)
2 pokoje, 40 m2
CENA: 372 000 PLN

KRUPA Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 
Kamienica –– okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku 

Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym 
potencjałem rozbudowy i zagospodarowania inwestycyjnego 

na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM

Tel. 602-249-797

UL. ARMII KRAJOWEJ (BRONOWICE)
3 pokoje, 73 m2
CENA: 850 000 PLN

KRUPA Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

SALWATOR (Wzgórze św. Bronisławy), 
Kraków Krowodrza, dom 120 m2 + garaż, 3 sypialnie, łazienka, 

do remontu, działka 2,6 a, cicha okolica. 
CENA: 1 000 000 zł

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
Tel. 602-249-797

OLSZA – ul. MŁYŃSKA BOCZNA
zadbana, czysta garsoniera o pow. 23,8 m2, położona 
na III piętrze w IV-piętrowym budynku, aneks kuchenny 
w przedpokoju, okno PCV, parkiety, własność – spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, wolne od zaraz
CENA: 185 000 zł, of.1559

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

SKOTNIKI, ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
segment w zabudowie szeregowej o pow. całk. 
219 m2, stan techniczny - do wykończenia, 
rok budowy 1996, działka w użytkowaniu wie-
czystym o pow. 202 m2 niezagospodarowana, 
CENA: 485 000 zł

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

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

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

UL. OJCOWSKA
DZIAŁKA(KI) DLA KONESERA

15,26 a, 13,36 a, 18,36 a za cenę 50 000 zł /a, WZ na domy, działki 
pięknie położone, przy parku, wszystkie media w ulicy,  

PIERWSZA DZIAŁKA TANIEJ!  
PROWIZJA TYLKO OD SPRZEDAJĄCEGO

GRUNT
Tel. 12-632-88-38

UL. ZAKOPIAŃSKA
Łagiewniki, działka w drugiej linii zabudowy, 7,5 a/ 580 000 zł,  

DO PILNEJ SPRZEDAŻY!
~kwadrat, W,G,P,K przy granicy działki, idealna dla małej firmy

PROWIZJA TYLKO OD SPRZEDAJĄCEGO

GRUNT
Tel. 12-632-88-38
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KRAKÓW, UL. GŁOWACKIEGO
Eleganckie, nowe mieszkanie 35 m2 na III 
piętrze w nowoczesnym budynku. 
WYNAJEM  
- cena miesięcznie: 1500 zł + opłaty

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

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: 1 700 000 zł

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

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

UL. KARMELICKA
100 m2, 3 pokoje, taras
3850 PLN netto/mies.

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

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. ŚLąSKA
170 m2, 6 pokoi
6000 PLN netto/mies.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, ul. Armii Krajowej, QQ Bronowice Małe, 25 m2, II 
p./IV p. Ciche, z widokiem na zieleń, okna wychodzą na 
stronę południową. W aneksie kuchennym nowe me-
ble na wymiar, terakota, panele, dwie szafy wnękowe, 
wymienione okna. Bardzo dobra komunikacja zarówno 
tramwajowa jak i autobusowa. Cena 215.000 zł. Tel. 
506-029-936, e-mail: joannajezak@gmail.com

Kraków, ul. Bajeczna, QQ Grzegórzki, 27 m2, II p./IV p. 
Przytulna, jasna kawalerka w doskonałej lokalizacji. 
Pokój ok. 17 m2, przedpokój z aneksem kuchenny ok. 
6 m2. Mieszkanie po generalnym remoncie, nowe okna, 
instalacje, gładzie i glazura. Na podłodze w pokoju 
parkiet w doskonałym stanie. Do mieszkania należy 
funkcjonalna piwnica. W okolicy bulwary wiślane, ścież-
ki rowerowe, szkoła, przedszkole, przychodnia. Cena 
209.000 zł. Tel. 660-454-008, e-mail: tmi@interia.pl

Kraków, os. Dąbie, QQ Śródmieście, 39,9 m2, II p./IV p., 
spółdzielczo – własnościowe. Blok ocieplony, wyre-
montowany, loggia 7 m2, parking w cenie mieszka-
nia. Cena 278.000 do negocjacji. Tel. 509-194-085

Kraków, KazimierzQQ , 82 m2, wykończone, umeblowa-
ne - stan do wejścia. Ciche miejsce, plomba z 2001 r. 
Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. KrowoderskaQQ , Stare Miasto, 33 m2, II 
p., jednopokojowe z możliwością przerobienia na 
dwa pokoje. Lokal nadaje się do remontu. W po-
koju na podłodze jest parkiet w dobrym stanie, do 
cyklinowania. Kamienica zadbana, klatka schodowa 
po remoncie. Do mieszkania przynależy piwnica o 
powierzchni 5 m2.Cena 310.000 zł. Tel. 793-534-135, 
e-mail: irena.zajdel@gmail.com

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 54 m2, parter, 
dwupokojowe z jasna kuchnią i balkonem. Blok z ce-
gły, wspólnota ogrodzona, parking. Piwnica w cenie 
mieszkania. Cena 335.000 zł. Tel. 12-357-37-35

Kraków, Nowa HutaQQ , ok. DH Wanda, 44,5 m2, par-
ter, dwupokojowe z jasną kuchnią, standard średni. 
Możliwa zamiana na małe mieszkanie w centrum 
Nowej Huty. Cena 240.000 zł. Tel. 503-657-196

Kraków, ul. NowowiejskaQQ , Krowodrza, 42 m2, V 
piętro, nad dawnym Pewexem. Dwupokojowe z jasną 
kuchnią, łazienką, osobną toaletą, loggią z widokiem 
na Kopiec Kościuszki. Do mieszkania przynależy 3,5 
m2 piwnica. Cena 365.000 zł. Tel. 691-868-651,  
e-mail: przemekbabik@o2.pl

Kraków, Olsza 2QQ , dwa oddzielne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, balkon + piwnica. Cena 297.000 zł. 
Tel. 798-351-904

KRAKÓW, UL. GŁOWACKIEGO
Eleganckie, nowe mieszkanie 35 m2 na III 
piętrze w nowoczesnym budynku. 
WYNAJEM  
- cena miesięcznie: 1500 zł + opłaty

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

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: 1 700 000 zł

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

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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na ogródek. Nowe okna, instalacje, ogrzewanie - 
piec gazowy. Świetna lokalizacja, ciekawe wnętrze; 
planowany remont całej kamienicy (fasada). Cena 
720.000 zł. Tel. 664-216-131

Kraków, ul. WybickiegoQQ , 32 m2, jednopokojowe, 
w całości lub udział 5/16 całości. Tel. 515-498-585 
po godz.20.

Kraków, ul. Zakątek, QQ 3 pokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, ŻabiniecQQ , 45,8 m2, dwupokojowe. Cena 
350.000. Tel. 697-828-874

DOMY
GrabówkiQQ , 170 m2, działka 7 a, dom z 2000 r. Dom 
kryty dachówką, ocieplony styropianem, okna drew-
niane, ogrodzenie kamienne z elementami kutymi, 
brama wjazdowa na pilota, na parterze znajduje się: 
kuchnia, jadalnia, salon z wyjściem na taras, łazienka 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze: cztery 
pokoje, łazienka, nad pokojami strych o wysokości 
2 m, dom ogrzewany gazem/piec dwufunkcyjny/
oraz kozą kominkową. Do wyciągu narciarskiego w 
Podstolicach 3 min. samochodem. Cena 650.000 zł. 
Tel. 513-109-622, e-mail: em.home@wp.pl

okQQ . Kocmyrzowa, Łuczyce, 136,7 m2, działka 8 a, 
dom wybudowany wg projektu „W anansach 2” fir-
my Archon+. Dom z 2010 roku, parterowy z garażem 
w bryle. Technologia budowy - pustak porotherm 
25, dachówka ceramiczna. Cena 289.000 zł. Tel.  
666-991-992, e-mail: scorpius3@interia.pl

ok. Krakowa, QQ Gaj, 350 m2, działka 14 a, wysoki 
standard, w pełni wyposażony. 8 pokoi (salon z ko-
minkiem), 3 łazienki, 2 kuchnie, pom. gospodarcze, 
piwnice, strych (120 m2) do zagospodarowania, gar-
deroba. Garaż dwustanowiskowy, wszystkie media, 
ogrzewanie gazowe. Dogodny dojazd, MPK. Cena 
1.690.000 zł. Tel. 693-399-113, e-mail: masia00@
poczta.fm

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

Kraków, os. SzkolneQQ , 47,5 m2, dwupokojowe,  
III p./IV p., po remoncie. Cena 270.000 zł. Tel.  
661-122-136

Kraków, ul. SzlakQQ , okolice Łobzowskiej, 75 m2, I pię-
tro. Trzypokojowe, kuchnia z jadalnią, dwa balkony, 
wys. 3,5 m. Mieszkanie po remoncie, może być na 
biuro. Cena 730.000 zł. Tel. 668-320-384

Kraków, ul. ŚlicznaQQ , Ugorek, 35 m2, III p./X p., duży 
pokój 18 m2 z balkonem, przestronna kuchnia 8,5 m2, 
łazienka 4 m2. Przydzielona komórka lokatorska 2m2. 
Kuchnia odnowiona, w pełni wyposażona, zabudo-
wana kuchenka + lodówka, na podłodze linoleum. 
Łazienka wyflizowana, na podłodze terakota, wanna 
i kabina prysznicowa. Cena 265.000 zł. Tel. 12-412-
31-73, 602-742-463 (po godz. 19), e-mail: artur.
jas@op.pl

Kraków, ŚródmieścieQQ , ul. Strzelców, Prądnik Czer-
wony, 58,3 m2, 3 pokoje, WC osobno, loggia, zadba-
ne, słoneczne, piękna panorama Krakowa i Tatr. Lokal 
po remoncie 3 lata temu. Warto! Cena 380.000 zł. 
Tel. 880-397-580

Kraków, ul. WrocławskaQQ , Krowodrza, 29,33 m2, 
VII piętro, jednopokojowe z balkonem w bloku z lat 
60-tych. Pokój 15,6 m2, kuchnia 5,5 m2. W pokoju 
parkiet dębowy, w dobrym stanie, wycyklinowany, 
wszystkie okna wymienione – PCV. Mieszkanie wy-
maga odświeżenia, łazienka i kuchnia do remontu. 
Osobne liczniki gazu, wody i prądu. Mieszkanie 
słoneczne, ekspozycja zachodnia. Czynsz ok. 225 
zł. Widok na Kopce Kościuszki i Piłsudskiego oraz 
wzgórze Lasu Wolskiego. Cena 240.000 zł. Tel.  
501-746-702, e-mail: monikaples@interia.pl

Kraków, ul. WrocławskaQQ , Krowodrza, 101 m2, stan 
deweloperski do własnej aranżacji, nowa nadbudo-
wa na prywatnej, kameralnej kamienicy powojennej 
z ogródkiem. Lokal znajduje się na drugim piętrze, 
jest dwupoziomowy (II P+ wysokie poddasze), widok 

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

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

nieruchomości.www.krn.pl

ok. Krakowa,QQ  Michałowice-Komora, 180 m2, dział-
ka 4,5 a, wykończony, w enklawie kilku domków 
na zamkniętym i monitorowanym osiedlu. Obszar 
graniczący z Parkiem Krajobrazowym „Dolinki Kra-
kowskie”. Parter: wiatrołap, holl, salon z kominkiem, 
kuchnia, jadalnia, łazienka, pokój gościnny, pom. 
gospodarcze. Poddasze: 4 sypialnie, pokój kąpielowy, 
duży holl. Cena 770.000 zł. Tel. 508-269-447, e-mail: 
megg_56@op.pl

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

Kraków, ok. Borku Fałeckiego i os. Kliny, QQ 220 m2, 
działka 4,5 a. Stan surowy otwarty, wszystkie media. 
Cena 510.000 zł. Tel. 501-014-624

Kraków, ok. ul. Rakowickiej, QQ Śródmieście, 70 
m2, połowa domu z ogródkiem, do remontu. 
Cena 400.000 zł, możliwość spłaty w ratach. Tel.  
600-240-267

Michałowice-Komora, QQ 245 m2, nowy, luksusowy. W 
rozliczeniu możliwe mieszkanie. Cena 1.150.000 zł. 
Tel. 603-963-176, 12-357-14-89 (wieczorem)

Michałowice-Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; 3 
domy w stanie deweloperskim: 151 m2 (działka 8,5 
a), 168 m2 (działka 8,2 a), 173 m2 (działka 9,1 a). 
Działki widokowe, południowe. Sprzeda właściciel 
bez pośredników. Cena: 550.000, 560.000 i 570.000 
zł. Tel. 601-400-105

MogilanyQQ , 170 m2,10 a, 5 pokoi, 2 łazienki, garde-
roba, garaż. Dom jest nowy, wykończony; zainsta-
lowany alarm, rolety, kamery. Cena 999.000 zł. Tel. 
606-400-808

ok. Mszany Dolnej, QQ dom z zabudowaniami, działka 
16 a. Tel. 888-698-202

Niepołomice, QQ 191 m2, 7,6 a, gotowy do zamieszka-
nia. Zaprojektowany oraz wybudowany z wyjątkową 
starannością. Nowoczesny, funkcjonalny, idealny dla 

kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany w spokojnej 
okolicy. Działka ogrodzona i zagospodarowana, 
prywatna droga dojazdowa, trawnik, tuje. Piętro: 
4 sypialnie, łazienka. Parter: łazienka, pokój, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, pom. gospo-
darcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, e-mail: 
imumcoeli@ymail.com

Niepołomice, QQ 191 m2, 7,6 a, gotowy do zamieszka-
nia. Zaprojektowany oraz wybudowany z wyjątkową 
starannością. Nowoczesny, funkcjonalny, idealny dla 
kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany w spokojnej 
okolicy. Działka ogrodzona i zagospodarowana, 
prywatna droga dojazdowa, trawnik, tuje. Piętro: 
4 sypialnie, łazienka. Parter: łazienka, pokój, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, pom. gospo-
darcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, e-mail: 
imumcoeli@ymail.com

Piwniczna-Zdrój, QQ 360 m2, działka 10,5 ha. Stylowa 
drewniana willa (pensjonat) nad Popradem, blisko 
wielu stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, 
Sucha Dolina na Kosarzyskach i w budowie Kicarz kil-
kaset metrów od domu. Liczne szlaki turystyczno-wi-
dokowe i rowerowe. Budynek w 2007 roku przeszedł 
gruntowny remont. Cena 750.000 zł do negocjacji. 
Tel. 503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

gm. Siepraw, ZakliczynQQ , 13 a, budowlana z dobrym 
dojazdem drogą asfaltową, położona w spokojnej 
okolicy. Wymiary działki - szerokość 26 m, długość 50 
m. Uzbrojenie - gaz i woda przebiegają przez działkę, 
prąd i telefon przez drogę asfaltową przylegającą do 
działki. Cena 130.000 zł. Tel. 604-264-626, e-mail: 
besze@neostrada.pl

SkawinaQQ , 216 m2,działka 5,24 a, 6 pokoi, 2 łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek 
wykonany w wysokim standardzie z najlepszych ma-
teriałów. Działka ogrodzona z bramą automatyczną. 
Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada certyfikat energe-
tyczny. Cena 695.000 zł. Tel. 515-101-301, e-mail: 
iwana@onet.pl

31-444 Kraków, ul. Ładna 14
tel./fax 413-75-30, 411-75-23

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

30−110 Kraków, ul  Kraszewskiego 25/1
www.przytulny.krakow.pl

tel  012 623 05 05, fax 012/ 626 20 50
e−mail: pk@ruczaj.pl

ATRAKCYJNE MIESZKANIA WYNAJEM: 
63 m2 trzypokojowe ul. Kobierzyńska  
1500 + czynsz 
50 m2 dwupoziomowe ul. Warszawska  
1900 + czynsz 
Salwator City Miasto Przyszłości 2000  
+ czynsz 

ATRAKCYJNE MIESZKANIA SPRZEDAŻ: 
RUCZAJ, trzypokojowe, stan deweloperski,  
6200/m2 
7 km od granic Krakowa, 78 m2, trzypokojowe 
4200/m2 

DZIAŁKI SPRZEDAŻ:
Gmina Kocmyrzów Luborzyca od 10-15 a, od 11 000/a 
15 a Działka pod zabudowę budynkami usługowymi 
– MOGILANY 405 000 zł 
38 a Mogilany 400 000 zł budowlana 10 526/m2

LOKAL USŁUGOWY – SPRZEDAŻ: 
- o pow. 108 m2, parter, nowy blok Mogilany  
– 217 000 netto

LOKAL USŁUGOWY WYNAJEM: 
47 m2, ścisłe Centrum 3500 zł, parter,  
wejście od ulicy 
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Węgrzce Wielkie, QQ 140 m2, 5 km od granicy Krakowa; 
czteroletni, w pełni wykończony; alarm. Działka 4,5 
a, zagospodarowana, ogrodzona. Cena 689.000 zł. 
Tel. 609- 664-848

Wieliczka QQ Bodzanów, 155 m2, działka 10 a. Nowy, 
wolnostojący dom w stanie surowym otwartym, wy-
budowany w technologii tradycyjnej. Parter: kuchnia, 
salon, łazienka, garaż, hall, wiatrołap, kotłownia. 
Poddasze: 4 sypialnie, łazienka, hall, garaż. Odległość 
od granic Krakowa - 10 km. Instalacje: elektryczna 
w skrzynce w ogrodzeniu, gazowa na budynku, 
woda z sieci w budynku. Cena: stan surowy otwarty 
- 310.000 zł, stan developerski - 410.000 zł brutto. 
Tel. 505-099-643, e-mail: emila@autograf.pl

gm. Wielka Wieś, QQ Bębło, 187 m2, działka 9 a, prąd, 
gaz, woda. Cena 480.000 zł. Tel. 602-887-633

Wielkie Drogi, QQ dom 10x10 m, dwupoziomowy, 5 pokoi, 
2 kuchnie, 2 łazienki, garderoba, suszarnia. Budynek 
gospodarczy 6x5 m z garażem. Działka 25 a, ogrodzo-
na, posadzony las: sosna, świerk, brzoza. Media: gaz, 
woda, prąd. Tel. 12-270-62-25, 728-377-774.

Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom 
piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki – po generalnym remoncie, własne ujście 
wody, kominek, piękne widoki. Cena 400.000 zł. Tel. 
33-858-39-02

ZakrzówQQ , 184 m2, działka 10 a, stan deweloperski z 
2007 roku według projektu firmy KB. W przedpokoju 
oraz kuchni i częściowo w salonie ogrzewanie podło-
gowe, instalacja kominkowa. Parter: hall, kotłownia z 
pralnią, łazienka, pokój, salon z wyjściem na ogród, 
kuchnia otwarta na salon. Poddasze: 3 sypialnie, 
łazienka. Media podłączone do domu. Dom położo-
ny jest w ustronnym zaułku, w okolicy nowe domy. 
Bardzo dobry dojazd do Krakowa. Cicha i spokojna 
okolica. Cena 559.000 zł. Tel. 695-124-899, e-mail: 
krzyki4@o2.pl

DZIAŁKI
Alwernia, QQ ul. Prusa, 9 a, budowlana, widokowa. 
Media obok działki, 30 km od Krakowa, 200 m 
od drogi Kraków – Oświęcim. Cena 59.000 zł. Tel.  
353-77-69

Bronowice WielkieQQ , 10 a. Cena 500.000 zł. Tel.  
694-336-458

GłogoczówQQ , 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu 
stary las, nowe domki jednorodzinne i nowopowsta-
jące apartamentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, 
na prąd przyznane są już warunki podłącza. W pełni 
uzbrojona, 250 m od Zakopianki. Zdjęcia na e-mail. 

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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Aktualny plan zagospodarowania. Lub zamienię 
na mieszkanie w Krakowie. Cena 175.000 zł. Tel.  
606-157-551, e-mail: krzysztofput@interia.pl

Gotkowice, QQ gm. Jerzmanowice, 3 działki (budowla-
no-rolna, rolna, komercyjna). Cena działki budowla-
nej – 4000 zł/a. Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

ok. KocmyrzowaQQ , Wronin, 10 a, tylko 20 km od 
Krakowa. W okolicy cena 1 a/10.000-12.000 zł. Cena 
70.000 zł. Tel. 501-063-841, e-mail: lukasz.przybek@
interia.eu

ok. Kocmyrzowa, QQ Rawałowice, 8 a, widokowa, 
oddalona od drogi głównej o ok. 50 m. Woda, 
gaz, prąd na sąsiedniej działce. Cena 85.000 zł. Tel.  
500-050-863, e-mail: gmietus@poczta.onet.pl

Kraków, róg ul. Sołtysowskiej i ul. Podbipięty, QQ

Czyżyny, 15 a, działka w kształcie prostokąta, ogro-
dzona, wjazd bezpośrednio z głównej ulicy. Media: 
woda, prąd, gaz; kanalizacja w głównej ulicy. Na 
działce znajduje się również garaż o powierzchni 25 
m2 oraz wylewka na kolejne 45 m2. Możliwa zabudo-
wa powierzchni działki wynosi 25%, dopuszczalna 
wysokość w kalenicy 9,5 m. Brak planu zagospo-
darowania przestrzennego. Cena 320.000 zł. Tel.  
519-338-556, e-mail: tomek.fvs@op.pl

Kraków, ul. Bibicka,QQ  Witkowice, działka 5,4 a, rolna 
bez pozwolenia na budowę. Pięknie usytuowana, 
o wspaniałych walorach rekreacyjnych, w pobliżu 
parku. Lekko zadrzewiona nasadzeniami owocowymi 
oraz z niewielką altanką w narożniku. Media w dro-
dze i w bezpośrednim otoczeniu. Solidne ogrodzenie 
betonowe. Dokumentacja działki od 1938 roku. Cena 
79.900 zł. Tel. 602-436-799, e-mail: banach.marek@
gmail.com

Kraków, ul. Emaus, QQ Wola Justowska, 16,4 a, w 
spokojnej okolicy z dużą ilością zieleni. 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. Wymiary: 35x45 
m. Cena 1.950.000 zł. Tel. 691-524-511, e-mail:  
mdworzanski@gmail.com

Mietniów, QQ Wieliczka, 22 a, budowlana o wymiarach 
30x70 m. Działka widokowa na południowym stoku. 
Cena 15.000 zł/a do negocjacji. Tel. 517-471-072

ModlnicaQQ , 10 a, budowlana, płaska, prostokątna, 
ogrodzona z jednej strony. Media w drodze: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja. Działka w drugiej linii zabu-
dowy, dojazd drogą utwardzoną. Sąsiedztwo nowych 
domków, spokojna okolica i dobre sąsiedztwo. Cena 
230.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo1@
tlen.pl

Mszana Dolna, QQ ścisłe centrum przy drodze głównej 
(skrzyżowanie dróg do Limanowej, Nowego Sącza, 
Rabki Zdrój, Zakopanego). Teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniowo – usługową. Kanalizacja, 
prąd, gaz w pobliżu działki. Cena 1.450.000 zł. Tel. 
784-900-921, e-mail: marcin.227@wp.pl

ok. Myślenic QQ Jawornik, 12,5 a, budowlana, płaska 
lekko pochylona w kierunku południowym o wymia-
rach szer. 22 m i dł.52 m. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną. Media: prąd, woda, gaz do podciągnię-
cia około 80 m. W okolicy sklep, punkt apteczny, 
ośrodek zdrowia, szkoła, gimnazjum, przedszkole 
w odległości około 1 km. Cena 130.000 zł. Tel.  
660-612-325, e-mail: afurgala@mp.pl

Ptaszkowa, QQ 1,8 ha, położona przy trasie Nowy 
Sącz - Grybów. Dojazd drogą betonową, 250 m od 
drogi głównej. W części zalesiona po bokach/2x15 
a/. Piękna okolica, cisza, spokój. Możliwość zmiany 
kwalifikacji gruntu. Cena 71.200 zł. Tel. 501-743-656, 
e-mail: krzysiekrx@gmail.com

Rączna,QQ  Liszki, 66 a, budowlana, płaska, prostokąt-
na. Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów 
wolnostojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna 

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

Wykonujemy meble do:
- sypialni;
- pokoju dziecięcego;
- zestawy mebli kuchennych;
- szafy z drzwiami przesuwnymi;
- zabudowy wnęk;
- garderoby;

ul. Wodna 30b/4, 31-719 Kraków
piotr_eskont@interia.pl

tel: 0-501 49-49-82

Piotr Materna  

"MEBLE"

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
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dokumentacja techniczno - architektoniczna. Projek-
ty przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego, 
warunki przyłączenia do sieci gazowej, aktualna 
opinia ZUDP. Dojazd asfaltowy. Cena 495.000 zł do 
negocjacji. Tel. 602-375-582

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

Wieliczka, QQ Bodzanów/Słomiana, 10 a, uzbrojona, z 
pozwoleniem na budowę oraz planem domku jed-
norodzinnego. Cena 100.000 zł. Tel. 505-099-643, 
e-mail: emila@autograf.pl

ok. Wieliczki QQ Grajów, 12 a, budowlana, woda i prąd 
w trakcie doprowadzenia na działkę, telefon na 
działce. Cena 10.000 zł/a. Tel. 500-835-681

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, 10,6 a, budowlana, ogro-
dzona, dojazd drogą asfaltową, media w granicy 
+ kanalizacja. Cena 215.000 zł, do negocjacji. Tel. 
600-336-480

Wierzchów, QQ 49 a, rolna. Cena 8000 zł/a. Tel.  
602-887-633

Zabierzów, QQ Pisary, działka 7,9 ha, trzy działki przy-
legające. Teren bardzo atrakcyjnie położony, jest 
kształtny i płaski. Przeznaczenie terenu w planie 
zagospodarowania przestrzennego usługowo - ko-
mercyjne a w części południowej przyległej do trakcji 
kolejowej pas o przeznaczeniu rolnym. Od południa 
teren sąsiaduje z trakcją kolejową Kraków - Katowi-
ce, od północy z drogą gminną. Istnieje możliwość 
zakupu całego terenu lub osobnych działek. Cena 
15.000.000 zł do negocjacji. Tel. 602-342-037, e-
mail: brat@archer.pl

gm. Zabierzów, QQ Pisary, 4 ha gruntu budowlanego 
lub 21 ha budowlano - rolnego. 2 drogi dojazdowe 
gminne; woda, gaz, kanalizacja - obok działki; prąd 
w działce. Cena gruntu rolnego (w całości) – 5000 
zł/a, budowlanego 10.000 zł/a. Kontakt e-mail: bro-
kan@wp.pl

gm. Zabierzów, QQ 40 a, 5 km od Balic i grani-
cy Krakowa; uzbrojona, widokowa, prywatny 
las. Istnieje możliwość podziału. Cena 450.000 
zł. Kontakt e-mail: kochanow98@gmail.com 

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

DZIAŁKA 36 a
gm. Zabierzów, 5 km od Balic i granicy 
Krakowa; uzbrojona, widokowa, 
prywatny las, istnieje możliwość 
podziału; Cena 398.000 zł do neg.
Kontakt e-mail: 
kochanow98@gmail.com



111

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 11/2010  05.06 – 17.06.2010

INNE
Gospodarstwo ogrodniczeQQ , woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się 
dwa domy (1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 
90.), budynek gospodarczy, 3 szklarnie o łącznej pow. 
1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym sta-
nie, z pełnym umeblowaniem oraz wyposażeniem. 
W cenie również 3 ha pola. Gospodarstwo nadaje 
się na prowadzenie agroturystyki, jest to idealne 
miejsce na rekreację i odpoczynek. Cena 670.000 zł. 
Tel. 501-054-104

Kamienica, ul. SempolowskiejQQ , Wola Duchacka, 
400 m2, działka 4 a, całkowicie odnowiona kamie-
niczka, 15 umeblowanych garsonier - wszystkie 
wynajęte na umowach prywatnych. Nowe central-
ne - gazowe ogrzewanie, administrator na miejscu. 
Cena 1.500.000 zł. Tel. 505-354-510, 12-429-69-07, 
e-mail: ja45@o2.pl

ZAMIANA
Dom, QQ Kraków, ok. ul. Rakowickiej, Śródmieście, 
70 m2, połowa domu z ogródkiem. Zamienię na 
mieszkanie lub domek poza Krakowem. Możliwość 
wynajęcia. Tel. 600-240-267

Dom, QQ Wisła, dom piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki – po generalnym re-
moncie, własne ujście wody, kominek, piękne widoki. 
Zamienię na mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. 
Tel. 33-858-39-02

Działkę QQ 10 a w Modlnicy zamienię na mieszkanie w 
Krakowie. Tel. 600-487-267

WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. Białoprądnicka, QQ Prądnik, 70 m2, jasne 
trzypokojowe mieszkanie z balkonem. Rozkład po-
mieszczeń: dwa oddzielne pokoje, salon, kuchnia z 
częścią jadalną, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie 
jest częściowo umeblowane i wyposażone, istnieje 
możliwość domeblowania. Na osiedlu sklep spożyw-
czy, korty tenisowe. W pobliżu Dworek Białoprądnicki 
z parkiem. Osiedle z ochroną. Cena najmu: 2100 zł + 
media. Tel. 605-126-872, e-mail: eklima@interia.pl

Kraków,QQ  ul. Dekerta, Podgórze - Zabłocie, 40 m2, 
nowe dwupokojowe z antresolą. Mieszkanie składa 
się z przedpokoju, łazienki (pralka), pokoju dzien-
nego z otwartą kuchnią umeblowaną i wyposażoną 
(lodówka, piekarnik, płyta). Bardzo dobra lokalizacja 
- w pobliżu Akademia Krakowska, Plac B. Getta. Cena 
1200 zł + media. Tel. 508-254-079

Kraków, ul. Dywizjonu 303, QQ Czyżyny, 49 m2, VII p./
VIII p. w bloku z 2005 roku. Dwa pokoje, osobna 
jasna kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Blok usy-
tuowany blisko parku, w okolicy liczne sklepy oraz 
przystanki autobusowe. Cena 1400 zł + czynsz + 
prąd. Tel. 608-694-020, e-mail: apodoba@tlen.pl

KrakówQQ , ul. Głowackiego, Bronowice, 44 m2, kom-
fortowe, dwupokojowe z osobną kuchnią. Mieszkanie 
umeblowane, możliwość podłączenia internetu i TV 
kablowej. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 1800 zł + 
czynsz + prąd. Tel. 501-392-404, e-mail: tb12@op.pl

ul. Grota – Roweckiego, QQ Ruczaj, 47,7 m2, dwupo-
kojowe, umeblowane, w nowym bloku. Niski czynsz 
(ok. 130 zł/m-c w tym opłata za windę i wywóz 
śmieci), dobrze rozwinięta infrastruktura: szkoła, 
przedszkole, hipermarket, przystanek autobusowy. 
Cena 1300 zł. Tel. 886-546-942, e-mail: g.gorzula@
libero.it

ul. Grota – Roweckiego, QQ Ruczaj, 34 m2, III piętro 
w nowym bloku. nowe. Monitoring, nowoczesna 
winda, mieszkanie urządzone w wysokim standardzie 
z dostępnym sprzętem AGD, funkcjonalne. Świetna 
lokalizacja, rozbudowany ciąg komunikacyjny i han-
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FIRMA Z GÓR BUDUJE DOMY Z BALA
Konstrukcje całoroczne i letniskowe,

 od podstaw pod klucz.
Dysponujemy własnym materiałem.

Tel. 518-470-098
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dlowy, 100 m do przystanku, 500 m do Kampusu UJ. 
Cena 1185 zł + opłaty. Tel. 602-607-221, 12-657-31-
26, e-mail: mariuszkrak22@interia.pl

Kraków, ul. Kremerowska, QQ centrum, 65 m2, apar-
tament w pełni urządzony, tv sat., internet, full agd, 
alarm, okna pcv, ogrzewanie miejskie. Atrakcyjna 
lokalizacja, cicha ulica. Cena 1800 zł + media ok. 
300 zł. Tel. 606-950-011.

Kraków, ul. L. Rydla, QQ 54 m2, 2 pokoje, II p./V p., 
nowe, umeblowane, osobna kuchnia z zabudowa, 
balkon, drzwi antywłamaniowe, wideomofon. Blok 
ogrodzony z monitoringiem. Dobra lokalizacja i ko-
munikacja. Cena 1800 zł + czynsz 350 zł + prąd + 
garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 501-276-930

Kraków, ul. Malwowa, QQ Podgórze, 80 m2, III p. Cztery 
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, oddzielne wc, 
2 balkony, miejsce postojowe na wyłączność. Miesz-
kanie umeblowane i wyposażone w AGD. Bardzo 
dobry dojazd do centrum. Cena 2000 zł + ok. 540 
zł (media) + prąd. Tel. 609-611-859, e-mail: mm@
pim.krakow.pl

Kraków, ul. Nad Sudołem QQ 47,4 m2, II p./IV p., trzy 
niezależne pokoje, umeblowane i wyposażone. Do-
godne połączenia komunikacyjne oraz bogate zaple-
cze konsumenckie. Studentom wynajmie właściciel. 
Cena 1400 zł + czynsz + opłaty. Tel. 605-604-438

Kraków, ul. Obozowa, QQ Ruczaj, 47 m2, II piętro, dwu-
pokojowe. Salon z aneksem kuchennym (lodówka, 
kuchenka, płyta ceramiczna, zmywarka), sypialnia 
z szafą wnękową, łazienka (prysznic) oraz duży 
balkon - wyjście z salonu oraz sypialni. Ekspozycja 
mieszkania - południowa. Do lokalu przynależy piw-
nica. W pobliżu: sklepy, plac zabaw, przedszkole, 
przystanek autobusowy, restauracje. Cena 1250 zł. 
Tel. 500-252-803

Kraków, ul. pl. Na Groblach, QQ Śródmiescie, 39 m2, 
parter/IV p., dwupokojowe, umeblowane. Jeden 
pokój o pow. 11 m2, drugi przechodni 17 m2, kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Nowe okna, ogrzewanie 
grzejnikami akumulacyjnymi, pralka, lodówka, inter-
net. Cena 1300 zł + 150 zł + opłaty za media. Tel. 
512-174-066, e-mail: california1954@tlen.pl

Kraków, al. Pokoju, QQ Dąbie, 37 m2, dwa pokoje, 
oddzielna jasna kuchnia, łazienka oraz przedpokój. 
Mieszkanie po generalnym remoncie, okolice Galerii 
Handlowej Kraków Plaza. W pobliżu korty tenisowe, 
bardzo blisko komunikacji miejskiej. Kaucja zwrotna 
w wysokości 1200 zł. Cena 1500 zł + prąd + gaz. Tel. 
696-048-525, e-mail: justynaozga@gmail.com

Kraków, al. Pokoju, QQ Śródmieście, 40 m2, całkowicie 
wyposażone i umeblowane po kapitalnym remoncie. 
Duży balkon, parking ogrodzony, bramy na pilota, 
wjazd od F. Nullo lub Fabrycznej. Dostępne od zaraz, 

wynajmie właściciel. Cena 1500 zł. Tel. 605-606-481, 
e-mail: greg.23@interia.pl

Kraków, ul. Przemiarki, QQ Ruczaj, 53 m2, II piętro. 
Nowe, dwupokojowe w apartamentowcu, świeżo 
wykończone. Teren ogrodzony, monitorowany, wjazd 
przez bramę na pilota. Cena najmu 1600 zł + opłaty. 
Tel. 601-087-670, e-mail: p.sm@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Reduta, QQ Prądnik Czerwony, 70 m2, 
komfortowe, ciche i nasłonecznione mieszkanie. 
W mieszkaniu nie ma gazu, woda ciepła z instalacji 
miejskiej. Nowoczesna kuchnia w pełni wyposażona 
połączona z salonem. Mieszkanie wykończone w 
bardzo wysokim standardzie, duży balkon ok. 12 
m2. Miejsce parkingowe w podziemiu bloku - 150 
zł. Automatyczne rolety zewnętrzne w oknach. Cena 
2100 zł. Tel. 515-515-510, e-mail: magdalenatwo-
rek@wp.pl.

Kraków, ul. Skawińska, QQ 39 m2, dwupokojowe w 
nowoczesnej luksusowej kamienicy. Mieszkanie w 
pełni umeblowane, ciche z pięknymi widokami. Cena 
3000 zł + opłaty. Kontakt 504-180-421

Kraków, ul. Stachowicza QQ przy Placu na Stawach, 60 
m2, I piętro, dwupokojowe z kuchnią. Cena 1700 zł 
+ opłaty za wodę, wywóz nieczystości, gaz i prąd. 
Tel. 12-425-13-32

Kraków, ul. Szablowskiego, QQ 56 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, wyposażenie, wysoki standard, ochrona, widok 
na park, sauna, zmywarka, nowoczesne budow-
nictwo. Cena 1600 zł + czynsz 260 zł + media + 
opcjonalnie miejsce garażowe 200 zł. Tel. 609-627-
625, 607-443-306

Kraków, ul. Władysława Żeleńskiego, QQ Bronowice, 
55 m2 w domu wielorodzinnym. Lokal składa się 
z: dużego holu z garderobą, pokoju dziennego z 
aneksem kuchennym i 2 balkonami; osobnej sypialni; 
łazienki z wanną. Na wyposażeniu - sofa rozkładana, 
fotel, duże łóżko w sypialni; stół i stołki, wyposażona 
garderoba; stolik, lampy, firanki, zasłony, tv. W po-
bliżu nowe domy i rezydencje. Cena 1200 zł (w tym 
czynsz) + opłaty. Tel. 604-143-474

Kraków, ul. Zagrody, QQ Dębniki, 42 m2, pokój z anek-
sem kuchennym oraz sypialnia. Kuchnia w pełni 
wyposażona (zmywarka, kuchnia gazowa z piekar-
nikiem elektrycznym, lodówka z zamrażalnikiem), 
pralka, piecyk Junkers z 2006 r. Dwie szafy wnękowe, 
łóżko składane. Bardzo jasne, komfortowe miesz-
kanie w okolicy Rynku Dębnickiego z widokiem na 
Kopiec Kościuszki. Cena 1200 zł + czynsz spółdzielni 
ok. 300 zł + media wg zużycia. Tel. 664-177-718, 
e-mail: witek_t@interia.pl

Kraków, ul. Zamoyskiego, QQ Stare Podgórze, 70 m2, 
parter, wejście bezpośrednio z bramy. Mieszkanie 
dwupokojowe, po remoncie, urządzona kuchnia i 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

Telefon: 12 637-85-37 
po godz. 19-tej

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

INNE
Garaż, QQ Zielonki - centrum, 35 m2, 5 min. do Krakowa. 
Cena 800 zł. Tel. 600-422-770

Garaż, QQ Zielonki - centrum, 48 m2, 5 min. do Krakowa. 
Cena 1000 zł. Tel. 600-422-770

Hala, QQ Zielonki - centrum, 69 m2, 5 min. do Krakowa. 
Cena 1500 zł. Tel. 600-422-770

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Siewna, Prądnik Biały, 42 
m2, działka 4 a. Lokal położony na II piętrze, wypo-
sażony w nowe meble, do zajęcia od zaraz. Własne 
liczniki mediów, alarm, klima, sieć komputerowa i 
telefoniczna. Przed rezydencją parking. Dogodny 
dojazd. Cena 1600 zł. Tel. 602-747-367, e-mail: 
geoiniekt@wp.pl

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Urzędnicza, Krowodrza, 
48 m2, parter. Cena 2000 zł netto (z ogrzewaniem). 
Tel. 664-094-094

łazienka, parkiety, flizy, piec gazowy dwufunkcyjny. 
Okna od ulicy, żaluzje antywłamaniowe, alarm. Na-
daje się na biuro, gabinet itp. Cena 2100 zł + czynsz 
400 zł. Tel. 512-198-709, e-mail: firmaportretowa@
gmail.com

DOMY
Kraków, ul. Chojnicka, QQ Kliny, 300 m2, działka 3,5 a, 
trzypoziomowy dom na południowym stoku Góry 
Borkowskiej, w pełni umeblowany i wyposażony, z 
kominkiem, tarasem, dwoma balkonami, przestron-
ną piwnicą, z garażem. Dzielnica spokojna i zielona 
- park, fort, sklepy, apteka, przedszkole, szkoła itd. 
Piękny widok z okien, w pogodny dzień widać Tatry. 
Cena 5000 zł. Tel. 502-559-495, e-mail: masarska@
gmail@com

Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowy dom, cztery 
pokoje, dwie łazienki, jacuzzi, sauna, salon z komin-
kiem, garaże, rolety, alarm, ochrona. Cena 11.000 zł. 
Tel. 602-480-020.

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

nieruchomości.www.krn.pl

wynajmę lokal biurowy przy ul. sienkiewicza 
(koło Parku Krakowskiego) II piętro.

70 m2, trzy jasne pomieszczenia, łazienka, balkon.  
Cena – 2100 zł miesięcznie + opłaty: czynsz i media.  

Tel. (właściciel lokalu): 606 33 66 89.

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

18 czerwca 2010 roku
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Każda globalizacja w dziejach ludzkości 
inspirowała ludzi do sięgnięcia w głąb sie-
bie. Szukania oparcia w sobie zamiast na ze-
wnątrz. Pierwsza globalizacja to czasy pod-
bojów Aleksandra Wielkiego, druga to czasy 
wielkich odkryć geograficznych, z trzecią 
mamy do czynienia współcześnie. Wszystkie 
te okresy łączy to, że człowiek jako jednost-
ka musiał zmierzyć się z poczuciem utraty 
gruntu pod nogami, granic, zasad, poczucia, 
że świat jest znany i ograniczony. Za każdym 
razem efektem tego szukania oparcia w sobie 
był rozwój myśli filozoficznych, systemów 
religijnych czy nowych trendów. 

Narodziny trendu
Współczesna globalizacja niesie rów-

nież przesłanie utraty wszelkich granic; na-
stępuje unifikacja kultur, rozluźnienie zasad 
etycznych, odejście od tradycji i zwyczajów. 
I tak jak kiedyś, tak i teraz ludzie zaczynają 
intensywnie szukać oparcia wewnątrz sie-
bie, poszukują metod na uzyskanie spokoju 
ducha, harmonii umysłu i ciała mimo cią-
głych zmian zachodzących na zewnątrz.

Właśnie te poszukiwania, według mnie, 
stoją u podstaw narodzin trendu, który ame-
rykańska kultura określiła mianem wellness. 
Będąc prekursorem tego trendu w Polsce, od 
początku obserwuję powstające jak grzyby 
po deszczu ośrodki wellness, poradnie me-
dycyny naturalnej, sklepy ze zdrową żyw-
nością czy gabinety feng-chui.

Według mnie jest to również forma 
otwarcia się zachodniego świata na holi-
styczne filozofie Wschodu. Pewien rodzaj 
głębi, który charakteryzuje wschodnie kultu-
ry, może wypełnić pustkę, która wytworzyła 
się w naszym konsumpcyjnym świecie.

Wellness w firmie
Zagubienie psychiczne i duchowe ludzi 

w obliczu galopującego i stawiającego co-
raz liczniejsze wyzwania świata w bardzo 
szybki sposób zaczęło wpływać na zdro-
wie i efektywność zawodową człowieka. 
Wg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w pracy koszty wynikające ze 
stresu związanego z pracą zawodową w UE 
określa się na 20 mld euro rocznie. Ponadto 
niski przyrost naturalny buduje perspekty-
wę starzejącego się społeczeństwa o niskim 
procencie ludzi aktywnych zawodowo. 
Stworzyło to w świecie biznesu koniecz-
ność znalezienia metod na szersze zadbanie 
o pracownika, znalezienie pozafinansowych 
sposobów na przyciąganie i zatrzymanie 
wartościowych pracowników. Tak powstał 
wellness korporacyjny.

Idea ta wymaga spojrzenia na firmę 
jako grupę konkretnych jednostek, które 
współpracując, stają się zbiorem określo-
nych cech, dyspozycji, zdolności, słabości, 
problemów zdrowotnych, emocjonalnych i 
społecznych.

Mówimy o człowieku!
Sukces dużej korporacji w takim samym 

stopniu zależy od kondycji psychicznej, sta-
nu zdrowia, umiejętności komunikacji, od-
porności psychicznej ludzi w niej pracują-
cych, jak sukces firmy 2- lub 3-osobowej. W 
firmie 5-osobowej inna jest skala działania 
niż w zatrudniającej 2000 osób, ale przyja-
zna atmosfera, otwartość i dbałość o kondy-
cję pracowników mogą być mocną stroną i 
jednej, i drugiej. To tylko kwestia skali.

Stosowanie wellnessu jako elementu 
zarządzania firmą polega m.in. na dbaniu o 
zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. 
Firma może opłacać zajęcia typu fitness, 
joga, basen, odnowę biologiczną, zapew-
niać zdrowe posiłki czy organizować szko-
lenia wzmacniające odporność psychiczną. 
Niezwykle istotnym obszarem są działania 
poprawiające równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym i osobistym pracownika.

Innym obszarem jest aranżacja prze-
strzeni w firmie, tak aby ludziom dobrze się 
pracowało i aby mieli sprzyjające warunki 
zarówno do pracy, jak i regeneracji sił. Cho-
dzi o organizację ciągów komunikacyjnych 
w firmie, ustawienia mebli, aranżację miejsc 
odpoczynku oraz szeroko rozumianą ergo-
nomię pracy.

Wellness to również zaangażowanie fir-
my w działalność prospołeczną i proekolo-
giczną, tworzenie skutecznej komunikacji 
wewnątrz firmy, atmosfery zdrowej konku-
rencji i wzajemnej tolerancji. To kreowanie 
środowiska, w którym nagradzany jest roz-
wój osobisty.

Najważniejsze…
Z punktu widzenia skuteczności progra-

mów wellness w firmie najważniejsze jest 
odpowiednie podejście działu HR i kadry 
zarządzającej, czyli wiedza i umiejętności 
niezbędne do zarządzania tym obszarem w 
firmie.

Jeżeli działania mają być efektywne, 
musi je poprzedzać diagnostyka potrzeb. 
Pozwoli to na dostosowanie i skierowanie 
poszczególnych działań do grup osób, które 
najbardziej ich potrzebują i które są gotowe 
do zmiany. Niezwykle istotnym know how 
jest, jak zakomunikować programy pracow-
nikom i jak ich zmotywować do udziału.

Z punktu widzenia firmy bardzo ważną 
kwestią jest monitoring podejmowanych 
działań oraz pomiar ich efektywności. Obec-
nie dostępne są na rynku narzędzia, które 
przekładają miękkie działania na „twarde 
wskaźniki”, aby można zmierzyć ROI z po-
czynionych inwestycji.

Umiejętność zarządzania Programami 
Wellness w firmie jest więc kluczem do 
tego, aby przykładowy karnet na fitness 
nie stał się tylko kolejnym czynnikiem hi-
gienicznym z teorii zarządzania Herzberga. 
Jednym słowem, wiedza ta staje się coraz 
bardziej niezbędna dla działów HR oraz 
osób zarządzających.

Co to daje firmie?
Stosowanie wellnessu w zarządzaniu 

pozwala zmniejszyć wskaźnik fluktuacji 
pracowników, a tym samym obniżyć koszty 
ich wymiany (ogłoszenia, rozmowy kwali-
fikacyjne, przyuczenie nowego pracownika, 
chwilowe obniżenie wydajności itd.), zredu-
kować koszty związane z absencją chorobo-
wą, znacząco podnieść efektywność pracy, 
a także lojalność pracownika wobec praco-
dawcy. I przekłada się bezpośrednio na zysk 
finansowy. Dynamicznie rozwijający się w 
Europie i na świecie trend wellnessu w fir-
mie przynosi coraz więcej przekonujących 
szeregiem twardych danych studiów przy-
padku. Zwroty z inwestycji dla programów 
wspierających kondycję psycho-fizyczną 
pracowników i kreujących przyjazne środo-
wisko pracy szacuje się na 300–700%.

Niezwykle istotnym czynnikiem jest 
tzw. bierna obecność. Programy Wellness 
pozwalają na ograniczenie w dużym stopniu 
strat, jakie ponosi firma w związku z obecno-
ścią chorego pracownika w pracy. Bo któż z 
nas w obecnych czasach idzie na zwolnienie 
z powodu bólu kręgosłupa, głowy, brzucha 
czy nawet przeziębienia? Powoduje to nie 
tylko niższą wydajność i kreatywność kon-
kretnej osoby, ale również eskalację tego 
zjawiska wewnątrz firmy, poprzez m.in. roz-
noszenie choroby, zajmowanie innych swo-
imi problemami zdrowotnymi, pogorszenie 
atmosfery w pracy itp.

Dodatkowo pozafinansowe korzyści, ja-
kie pracownik otrzymuje, pozwalają firmie 
skutecznie konkurować na rynku pracy w 
zdobywaniu wykwalifikowanego persone-
lu. Taka postawa pozwala także budować 
firmie sprzyjający wizerunek na rynku kon-
sumenckim. Zgodnie z zasadą: Działaj dla 
siebie, ale myśl także o innych!

Źródło: www.kadry.nf.pl

Wellness w firmie potrzebą naszych czasów
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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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KIEROWNIK BUDOWY (DROGI, MOSTY)
MIEJSCE PRACY: OBSZAR CAŁEGO KRAJU

NR REF.:1003426/KIERBUD

Naszym Klientem jest polska firma doradcza działająca w obszarze nieruchomości. 
Firma specjalizuje się w wyszukiwaniu i inwestowaniu w obiekty komercyjne na terenie 
całego kraju. Obecnie intensywnie się rozwija, w związku z czym poszukuje specjalistów 
do współpracy na terenie całej Polski.

Naszym Klientem jest duża, polska firma budowlana. Firma posiada stabilną sytuację 
i ugruntowaną pozycję na rynku. W związku z nowymi kontraktami drogowymi po-
szukujemy wysokiej klasy specjalistów.

Poszukujemy osób na stanowiska:
Kierownik Budowy – drogi
Kierownik Budowy – mosty
Kierownik Robót – drogi
Kierownik Robót – mosty
Kierownik ds. roszczeń - FIDIC

Wymagania:
l  Uprawnienia budowlane w zakresie robót drogo-

wych lub mostowych 
l  Gotowość do pracy na terenie całego kraju 
l  Doświadczenie w zakresie robót drogowych lub 

mostowych na analogicznym stanowisku

Kandydatom zapewniamy pełną dyskrecję. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres: krzywinski@hays.pl

KIEROWNIK DZIAŁU PRODUKCJI 
 – BUDOWNICTWO KUBATUROWE
MIEJSCE PRACY: KRAKÓW

NR REF.: 1003612
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana, działająca w obszarze budownictwa kubaturowego. Klient 
występuje zarówno jako generalny wykonawca, jak i podwykonawca robót specjalistycznych (głównie roboty ziemne). 

Wymagania:
l  Wykształcenie wyższe na kierunku Budownictwo 
l  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz 

z aktualnym wpisem do właściwej Izby Budowlanej 
l  Biegła obsługa komputera w zakresie (pakiet MS Office, AutoCad, Internet oraz inne oprogramowanie inżynierskie 

potrzebne przy realizacji budów) 
l  Rzetelność oraz systematyczność w wykonywanej pracy 
l  Dobra organizacja pracy 
l  Umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem i podejmowania decyzji w stresujących sytuacjach oraz pod 

presją czasu 
l  Doświadczenie 3-5 lat pracy na podobnym stanowisku 
l  Umiejętność organizowania i delegowania obowiązków Kierownikom Budów / Kierownikom Robót, majstrom i 

inżynierom budowy oraz kontrola ich pracy 
l  Komunikatywność, skuteczność 
l  Znajomość języka obcego (angielski/niemiecki/rosyjski)

Obowiązki:
l  Przygotowanie produkcji zapewniające prawidłową realizację budów 
l  Odpowiednie delegowanie zadań podwładnym 
l  Kontrola wykonywanych zadań przez podległych pracowników pod kątem terminowości zleconych zadań oraz 

jakości realizowanych zadań
l  Współpraca z Dyrektorem Oddziału w prowadzeniu regionalnej działalności marketingowej biura (organizacja 

szkoleń, prezentacji, spotkań) 
l  Poszukiwanie i w miarę możliwości wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych 
l  Zebranie i wykonywanie cotygodniowej analizy bilansów z budów oraz analiza możliwości poprawy wyników finan-

sowych budów. Przesyłanie prognozowanych budów wraz możliwymi przychodami w kolejnych miesiącach. 
l  Wybór dostawców i podwykonawców zgodnie z obowiązującymi 

w firmie zasadami QM 
l  Zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt oraz pracowników w celu 

zapewnienia sprawnego wykonania umowy 
l  Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z Inwestorami, projek-

tantami i biurami projektów w zakresie wzmacniania podłoża w 
technologiach firmy

l  Uczestnictwo w procesie akceptacji projektu lub koncepcji przez 
Zamawiającego lub Projektanta Konstrukcji

l  Ocena otrzymywanych dokumentów oraz wydawanie zaleceń pod 
kątem ich uzupełniania

l  Przesyłanie danych związanych z budowami do archiwizacji 
dokumentacji

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

DEVELOPMENT MANAGER
MIEJSCE PRACY: KRAKÓW
NR REF.: 1003533

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma działająca w obszarze nieruchomości. 
Firma zajmuje się budową i komercjalizacją galerii handlowych na terenie Polski. 
W związku z rozpoczęciem kolejnych projektów poszukujemy osoby do biura w 
Krakowie.

Wymagania:
l  6-8 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w branży retail 
l  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
l   Doskonała organizacja pracy i umiejętność koordynowania wielu  

zadań jednocześnie 
l  Gotowość do podróży po terenie całego kraju

Oferta:
l  Bardzo atrakcyjne warunki finansowe 
l  Możliwość rozwoju zawodowego (również w struktury międzynarodowe) 
l   Pracę w renomowanej firmie wspólnie z ludźmi, których pasją jest tworzenie galerii 

handlowych

Obowiązki:
l   Koordynowanie prac związanych z budową centrów handlowych (współpraca 

z projektantami, generalnym wykonawcą, project managerem) 
l   Stały kontakt z najemcami, rozwiązywanie wszelkich pojawiających się proble-

mów 
l  Współpraca z działem najmu 
l   Wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych lokali-

zacji pod przyszłe inwestycje 
l   Prace koncepcyjne (współpraca z działem 

projektowym) 
l  Przygotowywanie budżetów

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

STARSZY INŻYNIER ELEKTRYK
MIEJSCE PRACY: KRAKÓW, MAŁOPOLSKA, PODKARPACIE
NR REF.: 1003702
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma działająca w sektorze pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych. W Polsce firma koncentruje się na budowie farm wiatrowych w 
Małopolsce i na Podkarpaciu. W związku z pozyskaniem kolejnych projektów do realizacji 
poszukujemy doświadczonego inżyniera do biura w Krakowie.
Zatrudniona osoba będzie głównym punktem kontaktowym dla pracowników firmy w 
zakresie ekspertyz technicznych dotyczących układów elektroenergetycznych. Będzie 
odpowiedzialna między innymi za:
l  Przeglądy techniczne projektów i weryfikowanie zgodności z wymogami sieci energe-

tycznych 
l  Koordynowanie podwykonawców przygotowujących projekty elektryczne na potrzeby 

farm wiatrowych 
l  Koordynowanie procedur udzielania licencji elektrycznych 
l  Przygotowanie specyfikacji technicznych dla konsultantów i podwykonawców 
l  Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przetargów 
l  Wspieranie wiedzą techniczną osób negocjujących kontrakty 
l  Udzielanie wsparcia w trakcie prac serwisowych, prób i rozruchów 
l  Pomoc zespołom odpowiedzialnym za pozyskiwanie nowych projektów farm wiatro-

wych
Wymagania:
l  Co najmniej 4 lata doświadczenia w branży energetycznej 
l  Wiedza z zakresu dużych elektrowni, sieci przesyłowych 
l  Wykształcenie wyższe, kierunkowe 
l  Dobra znajomość języka angielskiego 
l  Doświadczenie w przygotowywaniu i analizo-

waniu projektów elektrycznych 
l  Dobre umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne 
l  Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru 

energii wiatrowej będzie niekwestionowaną 
zaletą 

l  Znajomość prawa energetycznego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV w języku polskim oraz angielskim na 
adres: krzywinski@hays.pl
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Przypomnijmy, że pomiędzy kwiet-
niem a marcem 2009 roku, liczba bez-
robotnych spadła o 2,2 proc. (38,9 tys.), 
To może, ale nie musi, być oznaką sta-
bilizacji sytuacji na rynku pracy. Pro-
centowy spadek liczby bezrobotnych 
w kwietniu 2010 roku odnotowano we 
wszystkich województwach, przy czym 
najsilniejszy w województwach: 
- lubuskim  
– o 6,6 proc. (4,4 tys.), 
- warmińsko-mazurskim  
– o 6,5 proc. (7,6 tys.), 
- świętokrzyskim  
– o 6,4 proc. (5,7 tys.), 
- zachodniopomorskim  
– o 6,1 proc. (7 tys.). 

Z drugiej strony warto pamiętać, 
że spadek ten ma charakter sezonow, 
a wyłączenia z rejestru bezrobotnych 

były spowodowane podjęciem prac se-
zonowych w budownictwie, rolnictwie, 
ogrodnictwie, transporcie, turystyce 
i leśnictwie. Do spadku bezrobocia 
przyczyniła się również realizacja pro-
gramów aktywizacji bezrobotnych z 
Funduszu Pracy i ze środków unijnych. 
Przybyło także osób, które nie potwier-
dziły, że są gotowe do podjęcia pracy. 

Niektóre dobrowolnie zrezygnowa-
ły ze statusu osoby bezrobotnej. Naj-
częściej byli to rodacy wyjeżdżający 
za granicę i osoby, które po otrzymaniu 
oferty z urzędu pracy zrezygnowały ze 
statusu bezrobotnego. 

Wolnych miejsc pracy (oraz miejsc 
aktywizacji zawodowej) zgłoszonych 
przez pracodawców do urzędów pra-
cy w kwietniu 2010 roku jest obecnie 
108,5 tys. W porównaniu do marca 
2010 liczba ta zmniejszyła się o 9,4 tys. 

(8 proc.). Jednak w zestawieniu z ana-
logicznym okresem 2009 roku liczba 
ofert pracy zwiększyła się o niemal 15 
tys. (15,8 proc.). 

Szacunkowa stopa bezrobocia reje-
strowanego (na podstawie liczby pra-
cujących z końca marca) wyniosła w 
kwietniu br. 12,3 proc. i w porównaniu 
do marca spadła o 0,6 punktu proc. 

W kwietniu br. spadek stopy bezro-
bocia (w granicach od 0,3 do 1,1 punktu 
proc.) odnotowano we wszystkich wo-
jewództwach, przy czym najsilniejszy 
miał miejsce w województwie warmiń-
sko-mazurskim – o 1,1 punktu, do pozio-
mu 20 proc. Jest to warte podkreślenia, 
gdyż województwo warmińsko-mazur-
skie jest tradycyjnie województwem o 
najwyższym wskaźniku bezrobocia.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Rynek pracy w kwietniu 2010 r.
Jak poinformowały wojewódzkie urzędy pracy, liczba osób bezrobotnych w ostatnim tygodniu kwietnia wynosiła 

1975,7 tys.. To oznacza, że w porównaniu do marca tego roku zmniejszyła się o 4,9 proc (101 tysięcy osób).  
To największy spadek liczby bezrobotnych w okresie ostatnich 3 lat.

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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Głównym kryterium decydującym o 
wyborze pracodawcy przez studentów jest 
możliwość rozwoju. Wysokość wynagro-
dzenia znalazła się na dalszej pozycji. Pra-
wie 80 proc. osób studiujących i świeżo 
upieczonych absolwentów jest gotowych 
przeprowadzić się do innego miasta, znacz-
na część deklaruje nawet wyjazd za granicę, 
aby zdobyć satysfakcjonującą posadę – wy-
nika z badania przeprowadzonego wśród 
studentów i absolwentów przez firmę do-
radczą Deloitte i Katedrę Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego SGH.

Wyniki ogólnopolskiego badania prze-
prowadzonego wśród studentów pokazują, 
że pracę domową do odrobienia mają nie 
tylko oni, ale również same uczelnie oraz 
pracodawcy. Uczelnie powinny ściślej 
współpracować z pracodawcami, by wes-
przeć absolwentów we wchodzeniu na rynek 
pracy, ponieważ 49 proc. z nich twierdzi, że 
są „raczej źle przygotowywani” do przy-
szłych obowiązków zawodowych. Jeszcze 
gorsze noty otrzymało przygotowanie do 
procesu poszukiwania pracy – aż 54,3 proc. 
respondentów oceniło je źle. Niemniej sami 
studenci wykazują się zbyt dużą biernością 
w przygotowaniach do rozpoczęcia kariery 
zawodowej.

Szukający pierwszej pracy najczęściej 
liczą na bezpośrednie znajomości w firmie 
lub też rekomendacje znajomych, którzy już 
w niej pracują. Dopiero na kolejnych miej-
scach znalazły się praktyki umożliwiające 
uzyskanie etatu, a jeszcze dalej – poszuki-
wanie ogłoszeń na stronach internetowych 
i wysyłanie aplikacji. Do lamusa zdaje się 
odchodzić wyszukiwanie ofert pracy w ga-
zetach i magazynach. 

Młodzi ludzie chętnie korzystają z por-
tali społecznościowych, szczególnie roz-
rywkowych, takich jak Nasza-klasa czy Fa-
cebook (do posługiwania nimi przyznaje się 
70 proc. badanych). Jednak rzadko wyko-
rzystują je do celów zawodowych, skupiając 
się głównie na celach czysto towarzyskich. 
Wynika z tego, że obszar mediów społecz-
nościowych nie został jeszcze właściwie 
zagospodarowany przez pracodawców do 
celów promocyjnych i rekrutacyjnych.

Najważniejszym kryterium wyboru 
pierwszego pracodawcy okazuje się moż-
liwość rozwoju i zdobycia doświadczenia. 

Dopiero na kolejnych pozycjach znalazły 
się: bogata oferta szkoleń, dobra atmosfera 
w pracy i prestiż pracodawcy. Piątą loka-
tę zajęło wysokie wynagrodzenie, za nim 
znalazł się punkt dotyczący zapewnienia 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
i osobistym. Młodzi ludzie najmniej cenią 
poczucie bezpieczeństwa oraz pakiety so-
cjalne, które rzadko były wskazywane jako 
czynnik decydujący o wyborze pracodawcy, 
co potwierdza tezę, że na początku kariery 
stawia się na dynamiczny rozwój, a nie za-
jęcie bezpiecznej pozycji. Potwierdzają to 
także deklaracje respondentów, którzy mo-
gliby pracować 10–12 godz. dziennie, ma-
jąc w perspektywie szybki awans i wysokie 
wynagrodzenie. 

Studenci i absolwenci w zdecydowanej 
większości są mobilni – 79 proc. respon-
dentów jest gotowych zmienić miejsce za-
mieszkania i wyjechać do innego miasta, 
jeżeli dostaną ciekawą ofertę pracy. Wielu 
z nich jest też w stanie wyemigrować z Pol-
ski dla ciekawej propozycji – tak zadekla-
rowało 59 proc. ankietowanych. To duże 
wyzwanie dla nas pracodawców. Już teraz 
musimy konkurować o najlepszych studen-
tów nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale 
także z podmiotami działającymi za granicą 
– mówi Halina Frańczak, Dyrektor Marke-
tingu i PR, Deloitte.

Studenci doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, że już w trakcie studiów mu-
szą zdobywać doświadczenia praktyczne, 
ponieważ bez tego nie będą mogli znaleźć 
odpowiedniej posady. Najwięcej z nich 
robi to poprzez praktykę związaną z kie-
runkiem studiów w Polsce. Pracodawcy są 
otwarci na przyjmowanie praktykantów, 
studenci chętnie decydują się nawet na 
mało płatne, czy wręcz bezpłatne praktyki, 
twierdząc, że najważniejsze jest zdobycie 
nowych kwalifikacji i doświadczenia, a nie 
wynagrodzenie. 

Mimo świadomości, że doświadczenie 
jest dużym atutem, studenci rzadko decy-
dują się na zdobywanie go poprzez zało-
żenie własnej działalności gospodarczej. 
Uwagę zwraca również mała popularność 
pracy oraz praktyk zagranicznych. Tutaj 
duże pole do popisu mają uczelnie, gdyż 
minusem praktyk, często podkreślanym 
przez respondentów, jest ich niewystarcza-

jąca oferta, przez co dostępne są jedynie dla 
najlepszych. Uczelnie powinny także ści-
ślej współpracować z pracodawcami w celu 
optymalizacji i powiększeniu oferty praktyk 
– stwierdza dr Tomasz Rostkowski z Kate-
dry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. 

Ciekawe wnioski wynikają z badania 
kanałów kontaktu z pracodawcą i czyn-
ników demotywujących do korzystania z 
nich. Studenci najchętniej zwracają się do 
firm, które są szeroko obecne w mediach. 
Informacji o nich najczęściej poszukują za 
pomocą wyszukiwarek internetowych oraz 
serwisów rekrutacyjnych i portali pracy 
(wskazało na nie prawie 85 proc. respon-
dentów). Pierwszą trójkę najpopularniej-
szych kanałów kontaktu zamykają korpora-
cyjne strony internetowe z wynikiem blisko 
65 proc. odpowiedzi. 

Wysoka pozycja wyszukiwarek inter-
netowych oraz korporacyjnych stron re-
krutacyjnych wskazuje, że pracodawcy 
powinni dbać o jakość pozycjonowania 
swoich serwisów internetowych, a także o 
ich zawartość. Niskie zainteresowanie in-
nowacyjnymi formami przekazu, jak filmy 
korporacyjne, oznacza, że w chwili obecnej 
inwestycje w tych obszarach nie przyniosą 
wysokich rezultatów. Kluczową kwestią dla 
wizerunku firmy jest jednak podejście pra-
codawcy do osób biorących udział w pro-
cesie rekrutacji. Brak odpowiedzi na apli-
kację, nawet jeśli miałaby być odmowna, 
na długo zapada w pamięci potencjalnych 
pracowników – mówi Krzysztof Kwiecień, 
Dyrektor HR, firmy Deloitte.

Ponad 60 proc. uczestników badań czu-
je niechęć do szerszego poszukiwania pracy 
i składania większej liczby aplikacji, ponie-
waż działa na nich demotywująco fakt, iż 
pracodawcy nie udzielają odpowiedzi (ne-
gatywnej lub pozytywnej) na złożoną apli-
kację. Odpowiedzią drugą, pod względem 
częstości w tym zakresie, jest negatywna 
opinia o firmie przekazywana przez znajo-
mych. Dla pracodawcy newralgiczna jest 
więc komunikacja z osobami aplikującymi 
o pracę, także z tymi, którzy spotkają się 
z odpowiedzią odmowną oraz szczególna 
dbałość o obecnych pracowników, gdyż to 
ich postrzega się jako najbardziej wiary-
godne źródło informacji o firmie.

Źródło: www.abcpraca.pl

Rozwój i nauka najważniejsze  
w pierwszej pracy
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WYMAGANIA: 
QQ 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:
QQ 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 mo-
ich 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).

WYMAGANIA:
QQ min. roczne doświadczenie zawodowe w sprzedaży
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości (dodatkowy atut)
QQ czynne prawo jazdy kat.B

MILE WIDZIANE:
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikatyw-

ność
QQ umiejętność szybkiego przyswajania informacji
QQ kreatywność i dynamizm w działaniu
QQ wysoki poziom zaangażowania w pracę

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

„HANDLOWIEC”. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko  
z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich 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

HANDLOWIEC 
PRODUKTÓW  
SERWISÓW  
KRN MEDIA
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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 (12) 616−88−19 

Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31−047 Kraków (12) 616−85−41

Powiatowe Biuro dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej (12) 656−57−43  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−57−44

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30−552 Kraków (12) 616−56−40

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat ziemski 
al. J. Słowackiego 20, 30−037 Kraków (12) 633−03−47

Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie (12) 410−73−00  
ul. Przy Rondzie 6, 31−547 Kraków (12) 411−71−07

Wydział architektury i Urbanistyki UMK (12) 616−80−34  
Rynek Podgórski 1, 30−533 Kraków (12) 616−80−35

Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31−526 Kraków (12) 616−96−21

Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki nieruchomościami  
starostwa Powiatowego w Krakowie (12) 656−72−19  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−72−26

Wydział Inwestycji UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−84−14

Wydział Mieszkalnictwa UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−82−40

Wydział strategii i rozwoju Miasta UMK 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31−004 Kraków (12) 616−15−48

InstytUCJe
Małopolska Okręgowa Izba architektów 
ul. Kraszewskiego 36, 30−110 Kraków (12) 427−26−47

Małopolskie stowarzyszenie Pośredników  
w Obrocie nieruchomościami 
ul. Szpitalna 20−22 lok. 4, 31−024 Kraków (12) 431−05−40

Małopolskie stowarzyszenie  
rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30−045 Kraków (12) 632−36−44

Polski związek Firm deweloperskich 
ul. Żurawia 32/34, 00−515 Warszawa (22) 745−01−00

stowarzyszenie Budowniczych domów i Mieszkań 
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (12) 630−17−57 
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