
KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dwutygodnik.krn.pl 

ABM Investments .......................... 67
Activ Investment ........................... 67
Agencja Bracia Sadurscy .............. 130
Agmen ......................................... 24
Alodia Nieruchomości ................... 119
Apartamenty Nad Rudawą .............. 60
Arge Nieruchomości ..................... 104
Arkada ......................................... 65
Art Press .................................... 131
Atal ........................................23, 70
AZ Nieruchomości ........................ 135
B.W. Taraba ................................ 139
BAL BUD Investment  ..................... 33
Barbara Żurek ............................... 68
BEB ............................................. 45
Boruni Investment ..................41, 128
Budopol ....................................... 63
Budrem .................................29, 112
Complex ....................................... 47
Danax ........................................ 123
Delegat ...................................... 137
DK-Development ....................22, 133
Dom-Bud M. Szaflarski  
A. Chlebowski ................... 12-13, 111
Dom Ekspert ............................... 141
Dom Na Bielanach ......................... 76
Domos ....................................... 117
Dom Plus...................................... 74
Echo Investment ........................... 35
Elite Properties ..................... 121, 125
Enter Home ................................ 135
Excelent Development .................... 66
Expert – Nieruchomości ................ 136
F.B. Waksmundzka ....................... 134
FHM ......................................26, 115
F.R.B. Expres-Konkurent ............... 106
Fronton ..........................39, 102, 113
GEO Grupa Deweloperska ............... 61
Goodman Poland ......................... 108
Gordon&Webster ......................... 140
GP-Investments ............................ 21
Green Tree ................................... 63
Grunt ......................................... 136
Grupa Nokturn .......................34, 109
Hartbex ............................ III okładka
Hi5 Development ........................... 72
Immobiliare  ............................... 124
IMS Budownictwo .......................... 57
Instal Kraków................................ 20
Inter-Bud ...........................II okładka
Investate ...................................... 19
Invest House ................................ 37
Investor Pro Domo......................... 66
Jukatan ........................................ 28
Kancelaria Prawna Nieruchomości .. 116
KCI .............................................. 27
KiA Pyszne Food ............................ 71
KNC Nieruchomości  ..................... 137
Knight Frank ............................... 105
Komornik Sądowy .......................... 76
Kont .......................................... 118
Kontrakt Development.................... 75

Krakoin ..............................14-15, 72
KT Development ............................ 49
Kuźnica Kołłątajowska .................... 73
Largos Invest ................................ 68
Leach&Lang ................................ 122
Magnat ........................................ 62
Mak Dom Grupa Deweloperska ........ 40
Małopolskie Centrum  
Edukacji Budowlanej ...................... 83
Markus Andrus .............................. 69
Maxus .......................................... 18
Metropolis .................................... 25
MIX – Nieruchomości ................... 103
MK-BUD ....................................... 73
Monitor Rynku Nieruchomości ......... 81
Mota-Engil Real Estate i Estia .......... 32
Murapol ................................... 10-11
Niepowtarzalne Nieruchomości ........ 71
Nova Invest .................................. 75
Obiekt ........................................ 127
Osiedle Europejskie ....................... 38
Parkowe Wzgórze .......................... 31
Pinnex ......................................... 44
Plomba ........................................ 56
Polimex- Apartamenty Tatarska ....... 51
Proins .......................................... 53
PRZ Kraków .................................. 46
Remin ...................................42, 114
Rezydencja Emaus ......................... 43
Savan Investment ......................... 36
Sento........................................... 52
S.M. Czyżyny .............................. 120
S.M. Na Kozłówce .......................... 70
S.M. Wspólnota Inwest ................... 65
Sol&Art .............................IV okładka
St. Gniadek .................................. 64
Start  ..........................................8-9
Super Krak ............................54, 107
TechArtis ...................................... 58
Techniq ........................................ 59
Tecnos ......................................... 64
Terrena ...................................... 129
Tętnowski Development ..........50, 121
Tomasz Lesiuk ............................. 133
Toyota ......................................... 80
Trei Real Estate ........................... 121
Tucano Polska ............................... 82
UBM ............................................ 69
Verona Building ....................I okładka
Volver .......................................... 55
VZ Inwestycje ............................. 138
WAKO ...................................30, 110
Wawel Service .......................... 16-17
Wego Development ........................ 74
WGN Nieruchomości..................... 134
Zilmex ......................................... 48

STRONy NASZyCH PARTNERóW

Mapa i zestawienie inwestycji ...................................................... 2–7

Oferty z rynku pierwotnego .........................................................8–76

Gablota ofert – rynek pierwotny ................................................77–79

Reklama ....................................................................................80–83

Rozmowy. „Dążymy do maksymalnego uproszczenia procedur” .........84–85

Relacje. „Nowe studia podyplomowe dla zarządzających projektami 
inwestycyjnymi”85

Analizy rynku. Marta Kosińska, Marcin Jańczuk  
„Studenci i właściciele mieszkań – dwie strony barykady” ..................86–87

Pod patronatem „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”.  
„VI Konferencja Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl” .... 87

Zaproszono nas. Marta Opioła „Przy ulicy Tetmajera” ......................88–89

Krakowskie inwestycje. „Domy w Krakowie – II cz.” ......................90–92

Artykuł sponsorowany. Izabella Turbasa „Apartamenty w Chorwacji” ........ 93

Warto wiedzieć. Marta Opioła „Strategia przeciw powodzi  
w dorzeczu górnej Wisły” ...............................................................94–95

Raporty i analizy. Filip Jurczak  
„Rynek nieruchomości w sierpniu 2011 r.” ............................................. 96

Zaproszono nas. „Dni otwarte w inwestycji Pod Wiązami” ..................... 97

Aktualności

z Krakowa..................................................................................98

z kraju .......................................................................................99

Niezbędnik, czyli podstawowe wskaźniki dla osób  
prowadzących działalność gospodarczą ............................................98–99

Biurowce. Miriam Baran „Capgemini – ważny gracz  
na krakowskim rynku” ...................................................................... 100

Biurowce – przegląd ofert ..................................................... 101–107

Oferty komercyjne ................................................................. 108–121

Oferty z rynku wtórnego  ....................................................... 122–141

Gablota ofert – rynek wtórny ................................................. 142–157

Ogłoszenia drobne i prywatne ............................................... 158–165

Praca i nauka w nieruchomościach i budownictwie ................ 166–171

Przydatne adresy .......................................................................... 172

Kupon na bezpłatne ogłoszenie drobne dla osób prywatnych ........ 172

W NUMERZE:

18/2011
Za nami już pierwsza połowa września, niechętnie wróciliśmy 

z wakacyjnych wyjazdów, rok szkolny rozpoczął się spokojnie, 
a studenci przystąpili do sesji poprawkowej, więc w tramwajach 
i autobusach znów jest większy ruch. Z rozrzewnieniem wspo-
minamy minione już letnie miesiące i już myślimy o następnych. 
W tak spokojnych okolicznościach łatwo zapomnieć, że zaledwie 
przed rokiem Kraków był zagrożony największą falą powodziową 
w historii. O powodzi zapomina się bez trudu – szczególnie ci, 
którym woda nie zabrała dorobku całego życia.

Jakie kroki podjęliśmy w ostatnich miesiącach, aby uniknąć 
zagrożenia powodziowego w przyszłości? Czy teraz jesteśmy le-
piej przygotowani na ewentualne zagrożenie? Czy może woli-
my nie pamiętać o fatalnym stanie wałów przeciwpowodziowych 
i nieistniejącej infrastrukturze retencyjnej? Spacerując Kładką 
Bernatka, warto pomyśleć o tym, jak wysoko sięgała przed ro-
kiem tafla Wisły, a sięgając po najnowszy numer „Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości”, przeczytać artykuł Marty Opioły.

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja



Kontakt

powierzchnie magazynowe



CMYK: 75 64 53 44 

CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

Inwestor Wileńska Nokturn Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: Plac na Groblach  21, II piętro

Tel. 794-900-909, 693-422-809
www.wilenska4.pl, biuro@grupanokturn.pl



SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE � „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

WAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Dobrego Pasterza 121, 31-416 Kraków, Tel. 12 418 78 80, 12 410 40 31

slonecznyzakatek@wako.com.pl, info@wako.com.pl
www.slonecznyzakatek.com.pl

Realizowana inwestycja mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek” położona 

jest w Dzielnicy Dębniki przy ul. Rostworowskiego; ul. Ruczaj, 

w odległości 3 km od Wawelu, Starego Kazimierza i niecały 1 km od 

rekreacyjnych terenów Zakrzówka.

Atrakcyjność tego miejsca to doskonała komunikacja: połączenia 

autobusowe, od 2012 r tramwajowe oraz najlepsze tereny rekreacyjne 

Krakowa: Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Dolina rzeki Wilgi.

W bezpośrednim sąsiedztwie pełna infrastruktura usługowo- handlowa 

– sklepy, hipermarkety „TESCO”, „KAUFLAND” oraz szkoły i przedszkola.

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejącą zielenią. Na działce 

zaprojektowano trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. Istniejącą zieleń 

wysoką włączono w układ urbanistyczny założenia. Od strony wschodniej 

zaprojektowano rekreacyjno – spacerowy klomb z ławeczkami będący 

częścią zamkniętą osiedla.

Prezentowany budynek to 6-kondygnacyjny wielomieszkaniowy obiekt 

(73 mieszkania) z podziemnymi garażami dla każdego mieszkania. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe z 2 windami osobowymi 

obsługującymi również garaż podziemny. 

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe o wysokiej kondygnacji 

3,5 m o powierzchni całkowitej 751 m2. Na poziomie -1 (kondygnacja 

podziemna), stanowiska parkingowe dla 80 samochodów.

Termin realizacji IV kwartał 2011 

U1A 256,67 m2 wolny

U1B 227,02 m2 sprzedany

U2 116,57 m2 wolny

U3 142,49 m2 wolny 



„Dom Hetmański” przy ul. Chodkiewicza 8
Powierzchnia: 112 m2, witryna od ul. Chodkiewicza

W ofercie znajduje się lokal usługowy zlokalizowany na parterze kamienicy 
„Dom Hetmański” z bezpośrednim dostępem z ul. Chodkiewicza. Kamienicę 
charakteryzuje wysoki standard wykończenia w oparciu o najwyższej 
jakości materiały budowlane. Inwestycja została uhonorowana główną 
nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2009”.

Lokal położony jest w centrum Krakowa w rejonie Ronda Grzegórzeckiego 
i tylko kilkadziesiąt metrów od ulicy o tej samej nazwie. Doskonała komunikacja 
oraz sąsiedztwo dużej galerii handlowej czynią z tej lokalizacji atrakcyjne 
miejsce dla wszelkiego rodzaju usług. W okolicy znajduje się również kompleks 
klinik uniwersyteckich przy ul. Kopernika co z kolei podnosi atrakcyjność  
ul. Chodkiewicza dla usług o charakterze medycznym np. gabinetów 
specjalistycznych, stomatologii i salonów odnowy biologicznej itp.

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Okolica charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem zarówno 
w postaci wielu powstających budynków wielorodzinnych jak i mo-
dernizacji infrastruktury komunikacyjnej. O atrakcyjności lokali usłu-
gowych w wymienionych budynkach stanowi m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo jednej z głównych arterii Krakowa, czyli al. 29 Listopada, 
wobec czego w perspektywie najbliższych lat w okolicy przewiduje 
się wzrastające zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi takie jak: 
apteki, sklepy spożywcze, gabinety, zakłady fryzjerskie, salony ko-
smetyczne etc.

Przewiduje się, że do maja 2011 sprzedanych zostanie większość  
z 240 mieszkań w obu budynkach.

W ofercie, w każdym z dwóch budynków, znajdują się lokale o po-
wierzchni od 17  do 157 m2 z witrynami od al. 29 Listopada oraz 
podwójnymi wejściami. W każdym lokalu istnieje możliwość do-
wolnej jego aranżacji pod wymaganą funkcję usługi.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje ogólnodostępne miejsca 
parkingowe zlokalizowane wokół budynków. Pod budynkiem znajdują 
się garaże indywidualne.

Lokale w budynku 193 są gotowe i posiadają prawomocne pozwolenie 
na użytkowanie.

Lokale w budynku nr 191 będą gotowe: 
Klatka 1 – gotowe do odbioru
Klatka 2 – gotowe do odbioru

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59



Lokale znajdują się w budynku nr 3 i 4:  
- lokal w budynku nr 4 – gotowy 
- lokal w budynku nr 3 – IV kwartał 2010 r. 

Lokale znajdujące się w budynku K:  
- termin oddania lokali w budynku K – IV kwartał 2011 r. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Felińskiego, na nowym, prężnie 
rozwijającym się osiedlu w dzielnicy Prądnik Czerwony, w niewiel-
kiej odległości od Rynku Głównego – 5 km. Komunikacją miejską 
z łatwością i w krótkim czasie można dostać się do centrum Krakowa 
Obecnie na osiedlu zostało oddanych około 1200 lokali mieszkalnych. 
W kolejnym roku planujemy oddanie następnych 200 mieszkań.

Nasze plany na przyszłość to dalsza rozbudowa osiedla po wzglę-
dem zabudowy oraz infrastruktury, a inwestycje miejskie związane 
z rozbudowę sieci dróg będą miały znaczny wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności osiedla.

Lokale usytuowane są na parterach w cztero-, pięciokondygnacyj-
nych budynkach powstających w technologii tradycyjnej. Każdy lokal 
posiada dwa oddzielne wejścia. Istnieje możliwość aranżacji wnętrza 
według potrzeb klienta. 

Lokale mogą być wykorzystane pod różnego typu działalność, między 
innymi na sklep, gabinet lekarski lub stomatologiczny, fitness, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, aptekę, biuro oraz inne instytucje. 

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

BUDREM euro-invest
Biuro Sprzedaży: Os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków

tel. 12 648 00 14, 649 98 73, fax 12 397 31 81
www.budrem.pl, info@budrem.pl, www.euro-invest.info.pl



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BIURA, MAGAZYNY, HALE, LOKALE UŻYTKOWE

PBiOT „FRONTON” Sp. z o.o.
Ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel. +48 12 630 17 46, 630 17 47

fax +48 12 630 17 49, www.fronton.pl

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KAMIENNA 19

Wysokiej klasy budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany  
w centrum miasta.
Znakomita lokalizacja obiektu umożliwia szybkie połączenie ze wszystkimi 
środkami transportu. Lokale są usytuowane w ekspozycyjnej części 
budynku.
Dostępne do wynajęcia metraże od 30 m2, z możliwością łączenia 
powierzchni.
Termin realizacji grudzień 2011 r.

PODGÓRZE, UL. MAGAZYNOWA 3
(wjazd od ul. Półłanki )

Zrealizowany kompleks biurowy z halami produkcyjnymi i magazynowymi 
do wynajęcia.
Inwestycja posiada dostęp do bocznicy kolejowej, bardzo dobrą 
komunikację z wyjazdem na autostradę A4.
Teren ogrodzony, monitorowany i dozorowany 24h.

CENTRUM ZABIERZOWA, UL. LEŚNA 2A 

Istniejący budynek wielorodzinny z nowocześnie zaprojektowanymi 
lokalami w części parterowej.
Dostępne metraże do zakupu lub wynajęcia 140 m2 i 150 m2 z możliwością 
połączenia.
Dla osób zainteresowanych zakupem istnieje możliwość spłaty ratalnej na 
dogodnych warunkach.

GROTA ROWECKIEGO 49A – CENTRUM OS. RUCZAJ

Lokal do sprzedaży o powierzchni 9 m2,  
usytuowany w centrum dużego osiedla.
Duże witryny zewnętrzne wychodzące na ciąg pieszy.
Atrakcyjna cena z możliwością spłaty ratalnej.

CENTRUM OS. GRZEGÓRZKI, AL. POKOJU/FABRYCZNA

Lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 67 m2.
Lokal położony na parterze w części usługowej budynku 
wielorodzinnego na jednym z największych osiedli Krakowa. 
 



SPRZEDAŻ/WYNAJEM 

Remin Sp. z o.o.
ul. Skawińska 13 Kraków

Tel. 608 631 059, (12) 421 34 54 , (12) 421 31 84 
e-mail: biuro@remin.net.pl

 www.remin.net.pl, www.remin.gratka.pl

INWESTYCJA PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO 47 W KRAKOWIE 

Nowoczesne lokale handlowo – usługowe 
oraz biurowe w dobrej lokalizacji

ponadczasowa architektura biurowca
wysoka jakość materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz
 powierzchnie umożliwiające swobodny podział w zależności od indywi-
dualnych potrzeb Najemców
łatwy dojazd
garaż podziemny z miejscami postojowymi 
klimatyzacja, podwieszone sufi ty, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz
nowoczesna szybkobieżna widna
 elewacja wykonana z elementów szkła aluminium oraz kamienia na-
turalnego
na parterze lokale usługowe z witrynami 

Oferujemy lokale do wynajęcia lub sprzedaży !
Planowany termin oddania inwestycji IV kw. 2011/ I kw. 2012

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA PRZY UL. SKAWIŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE

Do sprzedaży ostatnie wolne apartamenty !!!

Powierzchnia apartamentów od 40 m2 do 148 m2, z górnych kondygnacji 
widok na Wawel !!!

Do wynajęcia lokal frontowy – do wejścia w wysokim standardzie
czynsz 3 000 zł/ mies. netto + VAT 

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na wizytę dziś!
12 421 34 54; 12 421 31 84 



Oferujemy Państwu lokale użytkowe w nowej inwestycji 
przy ul. Bocheńskiej 5. 
Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2012 r.
Budynek położony jest w historycznej dzielnicy Kraków Kazimierz 
u zbiegu Pl. Wolnica i ul. Bocheńskiej, tuż przy Bulwarach Wiślanych.
Obok powstających 23 mieszkań, na poziomie parteru i piwnic oddajemy 
do Państwa dyspozycji lokale użytkowe o powierzchni od 22,52 m kw. 
do 179,69 m kw., z przeznaczeniem na dowolną działalność usługową.
Lokale zostały zaprojektowane w sposób nieograniczający ich 
funkcjonalnego przeznaczenia, posiadają witryny bezpośrednio od ul. 
Bocheńskiej oraz możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.

OFERTA NAJMU
POWIERZCHNI BIUROWEJ – KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 69

Dzielnica Podgórze to najszybciej rozwijająca się w ostatnich latach 
część Krakowa. W okolicy powstały nowe obiekty biurowe (Buma Squ-
are) swoje podwoje otwarły liczne banki i instytucje fi nansowe. W nie-
dalekim sąsiedztwie powstało największe Centrum usługowo-handlo-
we w Polsce –  Bonarka. Lokalizacja budynków pozwala na szybkie 
i bezkolizyjne połączenie z obwodnicą Krakowa. Biurowce posiadają 
bezpośredni dostęp do komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje), co 
pozwala na dogodny dojazd do każdej dzielnicy Krakowa.

Ul. Kalwaryjska 69 – budynek czterokondygnacyjny zlokalizowany na 
działce o pow. 860 mkw – stanowiący fragment zabudowy ulicy jako 
plomba uzupełniająca miejską zabudowę.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o, elek-
tryczną, gazową, internetową, telefoniczną, alarmową, monitoringową.

Na poziomie I, II, III piętra oferujemy do najmu lokale biurowe z poko-
jami różnej wielkości o łącznej powierzchni 1094 m mkw.

Przyszły najemca ma zagwarantowanych 8 miejsc parkingowych na po-
dwórku ofi cyny biurowca.

Cena: 55 zł/m kw + media + kaucja 1-miesięczna

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE UŻYTKOWE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 5

BOCHEŃSKA 5
Tel.: 12 423 20 33, kom. 664 009 301

e-mail: m.hryniow@fhm.com.pl
www.fhm.pl



DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA W MORAWICY 
1 300 M2 DO 12 500 M2

-  podstawową jednostką konstrukcyjną z własnym dokiem/bramą zała-
dunkową jest moduł o szerokości 24 m, długości 55 m, wysokości 
składowania 9,5 m

- moduły biurowe o powierzchni 300 m2
- minimalna powierzchnia najmu to 1300 m2
- droga dojazdowa dostosowana do ruchu kołowego ciężkimi pojazdami
-  posadzki hali magazynowej przystosowane są do obciążeń 5000 kg/m2

www.witeklogisticairport.com 

DO WYNAJĘCIA  
LOKAL UŻYTKOWY, W NOWO WYBUDOWANYM  
BUDYNKU BIUROWYM KLASY A W POBLIŻU RONDA MOGILSKIEGO

- powierzchnia: 110 m2
- parter, bezpośrednie wejście z ulicy
- wewnętrzny parking
- garaż podziemny
- 2 zaplecza sanitarne
- klimatyzacja
- witryna na całej długości wynajmowanej powierzchni
- możliwość dowolnego zaaranżowania przestrzeni
 
W pobliżu znajdują się: Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Urząd Miasta,  
Prokuratura Okręgowa, apteka, hotel Chopin

 DO SPRZEDANIA wysokiej klasy hotel w Modlniczce

- hotel stoi na działce 20 a
- powierzchnia hotelu: 920 m2
- 3 kondygnacje + poddasze użytkowe
- 28 pokoi (każdy ma własne zaplecze sanitarne)
- w pełni wyposażony
- budynek strzeżony
- stacja uzdatniania wody
- kotłownia
- klimatyzowane sale + antresola
- budynek przystosowany dla niepełnosprawnych
- parking (kostka brukowa)

WYNAJEM/SPRZEDAŻ
Kancelaria Prawna Nieruchomości

30-133 Kraków, ul. J. Lea 141
tel. (+48) 505 027 671

e-mail: biuro@kpn.nieruchomosci.pl



CENTRUM LOGISTYCZNE CHRZANÓW � POŁUDNIE,  
UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, CHRZANÓW
Pow. całk.: 8200 m2, po projektowanej rozbudowie – 16 200 m2 
Pow. dz.: 41 000 m2

DOM HANDLOWO�USŁUGOWY W TRZEBINI�SIERSZY,  
UL. KOPALNIANA 2A 

Pow. 814 m2, a po projektowanej rozbudowie ok. 2000 m2 
Dz. 2888 m2, obok parkingi przy byłej kopalni na ok. 100 samochodów 
Budynek położony przy skrzyżowaniu ulic: Kopalnianej i Grunwaldzkiej 
Obok dwóch osiedli mieszkaniowych, budynku Enion, szkoły średniej, 
spółdzielni mieszkaniowej
Elektrownia Siersza – 1 km 
Trzebinia – 34,5 tys. mieszkańców 

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

DOMOS Nieruchomości
ul. Szpitalna 80 c, 32-500 Chrzanów 
Tel. (48) 602 257 953; (32) 623 92 57

biuro@domosnieruchomosci.pl
www.domosnieruchomosci.pl

HALE MAGAZYNOWE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA: 
HALA A – 8 tys. m2 – ISTNIEJĄCA  
HALA B – 2,3 tys. m2 – PROJEKTOWANA 
HALA C – 6,6 tys. m2 – PROJEKTOWANA 

Magazyny obecnie suche, kiedyś były chłodnią składową, znakomite wła-
ściwości izolacyjne, zbliżona temperatura wewn. latem i zimą (w ścianach 
wbudowano 20 cm korka). 

-  magazyny o pow. ok. 8000 m2 
wraz z zapleczem biurowym  
i socjalnym o pow. 200 m2

-  rampa rozładunkowa,  
szer. ok. 6 m i dł. ok. 70 m

- obszerny plac manewrowy
- duży parking
- teren wybrukowany, utwardzony
- wys. hal magazynowych ok. 7,5 m

- ok. 3 km do A4 (Kraków – Katowice)
- ok. 35 km Katowice
- ok. 40 km Kraków
- teren ogrodzony, chroniony
-  obecnie wolna powierzchnia  

wynajmu to 3000 m2
-  część obiektu jest wynajmowana 

obecnie przez firmy logistyczne 
oraz Carlsberg Okocim

DZIAŁKA PRZY MARKECIE LIDL W TRZEBINI, UL. KOŚCIUSZKI 59 

Działka 2500 m2, znakomicie położona w centrum Trzebini obok PKP, PKS, 
trasy Kraków – Katowice, hurtowni budowlanych, hotelu, supermarketu 
Lidl, stacji paliw Statoil.
Projektowany budynek handlowo-usługowo o zabudowie 1650 m2. 
Parter handlowy i piętro biurowe 1600 m2. 
Cena do negocjacji. 

WWW.DOMOSNIERUCHOMOSCI.PL



Wynajem pow. handlowo – usługowo – biurowej w nowo powstałej 
inwestycji „CEGIELNIA � CENTRUM” w Cianowicach. 

Kompleks lokali powstał w nowoczesnym 3-kondygnacyjnym budynku 
przy drodze wojewódzkiej nr 794 na trasie Kraków – Wolbrom. Budynek 
usytuowano ok. 19 km od Krakowa i 500 m od centrum Skały. Jest to 
pierwszy w tym regionie duży kompleks o łącznej pow. ok. 2500 m2. 
Lokale na parterze zostały wynajęte na sklep ogólnospożywczy oraz 
restaurację – pizzerię. Atutem budynku jest ogólnodostępny taras wido-
kowy, gdzie będzie można spożyć posiłek i odpocząć. Dostęp do niego 
oraz pozostałych kondygnacji zapewni winda. Obecnie poszukujemy 
najemców na 2 i 3 kondygnację budynku. Oferujemy dowolną pow. od 
55-1650 m2 oraz duży ogólnodostępny parking. Dodatkowym atutem 
budynku jest jego bezpośrednie sąsiedztwo: stacja paliw “BP”, skład 
budowlany “apb”, samochodowe centrum serwisowe. Ze względu na 
szybkie połączenie z Krakowem oraz niski czynsz „CEGIELNIA � CEN�
TRUM” jest doskonałą alternatywą dla drogich ofert wynajmu z terenu 
Krakowa. 

„CEGIELNIA � CENTRUM” zaprasza i oferuje bardzo atrakcyjne i korzystne 
warunki wynajmu.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o pow. ok. 1250 m2 
z kilkoma budynkami gospodarczymi i garażami

Nieruchomość położona jest w Niepołomickiej Specjalnej Strefie Prze-
mysłowej, gdzie jest ulokowanych wiele firm o profilu produkcyjno – 
przemysłowym. Budynek główny jest parterowy, z czego 1100 m2 jest 
halą otwartą (bez siatki słupów) o wymiarach: ok. 12 m. x ok. 100 m. 
Wyskość ok. 3,30 m. Brama wjazdowa to ok. 3,40 m. szer. x ok. 3,15 m. 
wys., podłoga: beton. Pozostała część hali to: kotłownia, pom. socjalne, 
pokój biurowy, łazienka, mała hala serwisowa/naprawcza. 

Pełne uzbrojenie, media na działce: Kanalizacja, Woda, Gaz, Prąd od ok. 
90 kWh - do ok. 250 kWh. 

Hala jest murowana po kapitalnym remoncie: wymieniono dach, za-
łożono nowe ogrzewanie – węglowe z podajnikiem, nowe okna PCV, 
ocieplono budynek. Odległość do Krakowa ok. 20 km. Ok. 200 m do 
przystanków busa. 

Cena: 1 600 000 zł z działką o pow. ok. 61 a.

Możliwość powiększenia tej działki do ok. 123,44 a – wtedy cena ok. 
2 600 000 zł do negocjacji.

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
Centrum Nieruchomości “KONT” s.c.

Paweł Nowak 
tel. 604 252 617 lub 12 432 67 50

www.kont.pl, pawel@kont.pl

Okazyjna cena

Kontakt: 
e-mail: m.bros@helios.biz.pl

665-602-080
SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE BIUROWE W KATOWICACH

PRZENIEŚ KANCELARIĘ TUTAJ.
Idealna lokalizacja na biuro dla firmy która szuka lokalu na siedzibę, 
pracownię lub działalność gospodarczą, idealny pod kancelarię. 
W pobliżu lokalu znajdują się: NFZ, szkoły wyższe, sądy oraz inne instytucje 
budżetowe. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z lokalem, obok 
budynku zlokalizowany jest przystanek komunikacji miejskiej. 
Istnieje możliwość parkowania samochodów na podwórku kamienicy.
Lokal biurowy mieści się na drugim piętrze w czteropiętrowej kamienicy.
Składa się między innymi z czterech dużych, niezależnych pomieszczeń 
biurowych o wyjątkowo korzystnym układzie (do 20 samodzielnych 
stanowisk pracy).
Znakomita oferta, bo lokal jest po generalnym remoncie z nowymi 
instalacjami, nową stolarką okienną, nowymi drzwiami wejściowymi 
z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, z nową podłogą o najwyższej 
klasie odporności na ścieralność. Na ścianach położona została gładź 
ścienna. Lokal posiada własne oszczędne ogrzewanie etażowe. 
Lokal gotowy do natychmiastowego wprowadzenia stanowisk pracy.



Alodia Nieruchomości
Piotr Batko

Tel: 606 402 702
e-mail: piotrbatko@alodia.eu

WYNAJEM LOKALI USŁUGOWYCH
PROJEKT: GARDEN RESIDENCE

Lokalizacja: Kraków, ul. Przemysłowa 4

Zalety:

 ok. 1200 mieszkańców

 Centrum fitness

 Różnorodność modułów

 sąsiedztwo prywatnej szkoły wyższej oraz budynku biurowego

Powierzchnia Pasażu netto: 1.644 m2

Wielkość Lokali:  18 Lokali 34 m2 do 166 m2 
możliwość łączenia modułów

Czynsz Najmu: W zależności od wielkości i lokalizacji lokalu.

Opłata Eksploatacyjna: 7 PLN m2/miesięcznie

Czynsz Parking Naziemny: Bezpłatny dla gości

Okres Najmu: Min 5 lat

Wykończenie:  Stan surowy zamknięty, doprowadzone instalacje. 
Wydzielone pomieszczenie socjalne.

fragment elewacji od Ziemianka



WYNAJEM 
LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KŁOSOWSKIEGO.

S.M. Czyżyny
Tel. 12 647 10 11, 503 037 097

e-mail: inwestycje@sm czyzyny.pl
www.smczyzyny.pl

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POW. 788 m2  w nowo realizowa-
nym budynku mieszkalno - usługowym na os. 2 Pułku Lotniczego 
przy ul. Kłosowskiego.

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin oddania budynku: 
IV kwartał 2012 rok, a planowany termin rozpoczęcia przedmiotu najmu 
to I kwartał 2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” niniejszym uprzejmie informuje, 
że jest w trakcie realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego: budynek 
mieszkalno – usługowy. Budynek ogrzewany z MPEC, centralna woda 
ciepła z MPEC, internet, TV, instalacja telefoniczna. Media opomiarowa-
ne indywidualnie.

W parterze budynku zaprojektowano część komercyjną na wynajem 
o łącznej pow. ok. 788 m2. Przewidujemy przeznaczyć jej część na dzia-
łalność handlową (mini market) oraz inne rodzaje działalności i usługi. 

Na obecnym etapie realizacji budynku możliwa jest zmiana aran-
żacji według indywidualnych potrzeb. 

Szczegółowe warunki ustalone będą w przyszłej umowie najmu 
z uwzględnieniem następujących zasad:

1. Umowa najmu na czas określony lub nieokreślony.

2. Powierzchnia wynajmu do uzgodnienia od ca 60 m2

3. Miesięczny czynsz za lokal:

- opłata eksploatacyjna – propozycja przyszłego najemcy

- opłaty na rzecz Gminy –Kraków ( aktualnie 1,94 zł/m)

-  zaliczkowe opłaty za media (rozliczane wg. wskazań  urządzeń po-
miarowych)



ul. Wrocławska 43A, Kraków
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 

biuro@tetnowski.pl

WYNAJEM 
LOKALE USŁUGOWE 

Oferujemy Państwu lokale usługowe o pow. ok. 40 m2 i ok. 100 m2 
w standardzie deweloperskim w Lea Residence przy ul. Lea w Krakowie. 
Lokal usługowy o pow. ok. 100 m2 – 6000 zł + VAT/m-c 
Lokal usługowy o pow. ok. 40 m2 – 2600 zł + VAT/m-c 
Serdecznie zapraszamy do oglądania lokali od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 18:00. 
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z biurem sprzedaży 
012/630-99-11 lub 012/630-99-33. 

Elite Properties Sp. z o.o.
ul. Szlak 50/320 (III piętro), 31-153 Kraków

tel. (12) 430-22-84
biuro@eliteproperties.pl 

WYNAJEM
KAMIENICE I GRUNTY KOMERCYJNE

KAMIENICE NA SPRZEDAŻ
1.  Stare Miasto, ul. Asnyka: pow.: 830 m2, cena: 8 000 000 PLN;  

tel.: 796 892 008, czterokondygnacyjna kamienica po remoncie
2.  Stare Miasto: pow.: 1196 m2, cena: 18 000 000 PLN 

kameralna kamienica wykończona w wysokim standardzie
3.  ok. ul. Kazimierza Wielkiego: pow.: 1250m2,  

cena: 5 500 000 PLN, kamienica do remontu
4.  ok. Małego Rynku: 1050 m2, cena: 9 500 000 PLN,  

kamienica do remontu

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
1.  Kraków, Węzeł Tyniecki: cena: 38 000 PLN/a, możliwość zakupu 

działek o pow.:22 a - 5,7 ha, WZ: funkcja usługowa, biura/magazyny
2.  Modlnica: pow.: 3 ha, cena: 13 500 000 PLN, mpzp, przeznaczenie 

komercyjne: biura/magazyny/spedycja
3.  Kraków-Węgrzce : pow.: 81m2, cena: 4 800 PLN, plan miejscowy, 

przeznaczenie komercyjne
4.  Kraków, Wola Justowska : pow.: 1,4 ha. cena: 6 400 000 PLN, 

budownictwo wielorodzinne, atrakcyjna lokalizacja

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH:  

602 805 014  
796 891 008  

www.eliteproperties.pl

TREI Real Estate Poland Sp. z o.o. 
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Tel. (22) 522 24 81 
e-mail: jlukasiewicz@treirealestate.com

WYNAJEM
OBIEKTY HANDLOWE

OBIEKTY HANDLOWE DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ:

Drawsko Pomorskie, ul. Toruńska 4 (pow. użytkowa ok. 1.250 m2)
Lesko, ul. Objazdowa 8b (pow. użytkowa ok. 1.241 m2)
Łask, ul. Bieszczadzka 4 (pow. użytkowa ok. 1.043 m2)
Myszków, ul. Kopernika 6 (pow. użytkowa ok. 894 m2)
Niepołomice, ul. Akacjowa 8g (pow. użytkowa ok. 1.118 m2)
Rybnik, ul. Sybiraków 7 (pow. użytkowa ok. 1.532 m2)
Starachowice, ul. Radomska 43 (pow. użytkowa ok. 1.007 m2)
Szprotawa, ul. Henrykowska 5 (pow. użytkowa ok. 1.132 m2)
Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 39 (pow. użytkowa ok. 1.094 m2)
Włocławek, ul. Zielony Rynek 5 (pow. użytkowa ok. 2.070 m2)
Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 14 (pow. użytkowa ok. 1.780 m2)

WIĘCEJ OFERT NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.eliteproperties.pl









CO ZYSKUJESZ 
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI   

 Oszczędność czasu, 
bezpieczeństwo i wygodę.

 Prezentację oferty w serwisie 
www.eliteproperites.pl.

 Promocję oferty we 
wszystkich internetowych 

portalach nieruchomościowych 
(np. krn.pl, gratka.pl, 

dominium.pl, nportal.pl).

 Reprezentacja naszych 
doświadczonych 

doradców nieruchomości, 
dysponujących  wysokim 

stopniem komunikatywności, 
znajomością rynku 
i przepisów prawa.

 Gwarancję, że w ciągu 
24 godzin od przyjęcia 

oferty udostępniamy ją 
w programie MLS, 

co oznacza, że otrzymały 
ją wszytkie pośrednictwa 

działające w tym systemie.

 Regularne informacje 
o przebiegu postępów 
procesu pośrednictwa 

w sprzedażyi najmie.

MIESZKANIA WYNAJEM

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

okalizacja: Kazimierz, ul Starowiślna
powierzchnia: 65 m2

liczba pokoi: 2
cena: 1 850 PLN

lokalizacja: Salwator, ul. Kościuszki
powierzchnia: 148 m2

liczba pokoi: 3 
cena: 5 000 PLN

lokalizacja: Grzegórzki, ul. Grzegórzecka
powierzchnia: 74 m2

liczba pokoi: 2
cena: 3800 PLN 

lokalizacja: Wola Justowska, 
ul. Niezapominajek
powierzchnia: 84 m2

liczba pokoi: 3
cena: 714 000 PLN 

lokalizacja: Wola Justowska, 
ul. Piastowska
powierzchnia: 61 m2

liczba pokoi: 3
cena: 595 000 PLN

lokalizacja: Krowodrza, 
ul. Krowoderskich Zuchów 
powierzchnia: 73 m2

liczba pokoi: 3
cena: 520 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Wola Justowska, Aleja 
Kasztanowa
powierzchnia: 398 m2

liczba pokoi: 8
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, ul. Tondosa
powierzchnia: 327 m2

liczba pokoi: 5
cena: 4 000 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, 
ul. Korzeniowskiego 
powierzchnia: 240 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1 980 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Kliny
powierzchnia: 8 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 450 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Korzeniowskiego
powierzchnia: 14 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 1300 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Wola Justowska
powierzchnia: 39 a
przeznaczenie: bud. wielorodzinne
cena: 3 120 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

lokalizacja: Stare Miasto
powierzchnia: 150 m2

przeznaczenie: biurowy 
cena: 5 000 PLN

lokalizacja: Śródmieście, ul. Mogilska
powierzchnia: 230 m2

przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 23 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, ok. Rynku Gł.
powierzchnia: 200 m2

przeznaczenie: pub, klub muzyczny
cena: 9 000 PLN

LOKALE WYNAJEM

KONTAKT Z NAMI:
 Zapraszamy 

do naszego biura:
ul. Szlak 50/320 

(budynek Angel City)
31-153 Kraków

 
Godziny otwarcia:

Pn – Pt: 9.00 – 20.00
Sobota:10.00 – 14.00

 
Telefon: +48 12 430 22 84 

Fax: +48 12 430 22 84 
E-mail: biuro@eliteproperties.pl

tel. 12 430 22 84

LEADER IN PREMIUM 
MARKET

IN KRAKOW

www.eliteproperties.pl



 lokalizacja w samym sercu dzielnicy 
uzdrowiskowej Kołobrzegu
 odległość niespełna 150 metrów  
od plaży
 bezpośrednie sąsiedztwo 
zabytkowego parku nadmorskiego 
im. Stefana Żeromskiego

Apartament sprzedawany wraz 
z potwierdzonymi rezerwacjami  

na obecny rok.

 przytulny, zaciszny i kameralny 
apartament o powierzchni 41 m2

 wyjątkowo urządzone wnętrze 
łączy cechy salonu, sypialni 
i kompleksowo wyposażonego 
aneksu kuchennego
 unikalne, indywidualnie dopasowane 
meble czynią to miejsce 
niepowtarzalnym
 własna loggia, będąca idealnym 
miejscem do oglądania zachodów 
słońca

HELIOS INVESTMENT SP. Z O.O. SPRZEDA NAJWYŻSZEJ KLASY 
APARTAMENT W PROSPERUJĄCYM Z WIELKIM POWODZENIEM 

HOTELU    SPA&WELLNESS.

Więcej informacji pod numerem:  
tel. 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl



WWW.OBIEKT.COM

WWW.OBIEKT.COM

WYBRANE OFERTY - SZCZEGÓLNIE POLECAMY!

„Obiekt” Nieruchomości
31-542 Kraków, ul. Mogilska 15b/5

tel. 12-418-89-70, 12-417-11-60; e-mail: biuro@obiekt.com
kom. 605-572-355; 692-426-865; 886-253-372; 506-952-164

KUPUJ BEZPIECZNIE 
NA RYNKU WTÓRNYM

„Obiekt” Nieruchomo�ci 
31-542 Kraków, ul. Mogilska 15b/5 

tel. 12-418-89-70, 12-417-11-60; e-mail: biuro@obiekt.com 
kom. 605-572-355; 692-426-865; 886-253-372; 506-952-164 

KUPUJ BEZPIECZNIE  
NA RYNKU WTÓRNYM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
P aszów, ul. My liwska 

2-pok. 54m2, I/IV, 339.000 z� 

 
      Pr dnik Czerwony, Rozrywka 

4-pok. 78m2, II/X, 415.000z� 

POLECAMY!!! 
2-pokojowe 

ul. Reduta, 47m2, 336.000z� 
os. O wiecenia, 50m2, 350.000 z� 
ul. Ostatnia, 49m2, 370.000z� 
ul. Balicka, 55m2, 395.000z� 
ul. Czarnogórska, 50m2, 278.000z� 
ul. witezianki, 34m2, , 270.000z�,  
ul. Bociana, 50m2, 377.000z� 

WYBRANE OFERTY -  SZCZEGÓLNIE POLECAMY! 

OKAZJA!!! 2-pokojowe w atrakcyjnej cenie. 

 
 

Nowa Huta, os. Na Wzgórzach 
2-pok. 52 m2, III/IV, 265.000z  

 
Krowodrza, ul. Augustynka 

Wichury 
2-pok. 54m2, II/III, 399.000z� 

 
P aszów, ul. Turka 

3-pok. 67m2, II/II, 428.000z� 

 
Kurdwanów, ul. Turniejowa 
2-pok. 33m2,0/IV, 230.000z� 

POLECAMY!!! 
3-pokojowe 

ul.Modrzewskiego, 64m2,465.000z�
ul. Konecznego, 63m2, 480.000z� 
ul. Lubostro , 57m2, 420.000z� 
ul. Solskiego, 70m2, 489.000z� 
ul. Kwartowa, 67m2, 399.000z� 
ul. Pszona, 64,5m2, 485.000z� 
ul. O wiecenia, 72m2, 475.000z� 
 

 

 
OBZÓW, Galla 

2-pok 52 5m2 I/IV 480 000z�

 
Nowa Huta, os. Willowe 

2-pok. 50m2, II/II, 270.000z� 

 
Nowa Huta, os. Urocze 

2-pok. 50m2, III/IV, 285.000z�

 
 

KROWODRZA, Wójtowska 
2-pok. 36m2, 289.000z� 

POLECAMY!!! 2-pokojowe kilkuletnie 
w atrakcyjnej cenie. 

 

 
Olsza, ul. Ostatnia 

2-pok. 52m2, IX/XV, 389.000z

WWW.OBIEKT.COM

WWW.OBIEKT.COM

 
Olsza, Ostatnia 

3-pok. 72m2, XIV/XIV, 468.000z� 

Grzegórzki,  ul. Fiołkowa
3-pok. 70 m2, 0/VII, 510.000 zł

DZIAŁKA BUDOWLANO – ROLNA

  

KRAKÓW – KOŚCIELNIKI
POWIERZCHNIA: 1HA, CENA: 280.000 ZŁ

aktualny miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego

Łobzów, ul. Litewska
3-pok. 54 m2, III/IV, 395.000 zł

Mistrzejowice, os. Oświecenia
3-pok. 65 m2, 0/IV, 300.000 zł

POLECAMY!!! 3-pokojowe
ul. Turka, 53,5m2, 325.000
ul. Modrzewskiego, 64 m2,465.000 zł
ul. Konecznego, 63 m2, 460.000 zł
ul. Lubostroń, 57 m2, 420.000 zł
ul. Heila, 60 m2, 349000 zł
ul.  Kuźnicy Kołłątajowskiej, 57 m2, 

355000 zł
ul. Kraszewskiego, 46 m2, 299000 zł
ul. Bojki, 61 m2, 352.000 zł

GRZEGÓRZKI, ul. Sądowa
2-pok. 50 m2, III/IV, 385.000 zł

Łobzów, Lenartowicza
2-pok. 75 m2, III/III, 570.000 zł

OLSZA, ul. Bosaków
2-pok. 44 m2, IV/VIII,285.000 zł

PRĄDNIK BIAŁY, Bociana
2-pok. 47 m2, 0/IV, 239.000 zł

POLECAMY!!! 2-pokojowe
ul. Włodkowica, 35 m2, 235.000 zł
ul. Świtezianki, 34 m2, 270.000 zł
ul. Półkole, 38 m2, 289.000 zł
ul. Miechowity, 53 m2, 348.000 zł
ul. Białoprądnicka, 56 m2, 363.000  zł
ul. Reduta, 47 m2, 336.000 zł
ul. Modrzewskiego,47 m2, 370.000 zł
ul. Bociana, 50m2, 340.000zł

KROWODRZA, Konecznego
3-pok., 63 m2, I/IV, 460.000 zł

Prądnik Biały, 
ul. Białoprądnicka

2-pok. 56 m2,II/IV, 363.000 zł

LOKAL DO WYNAJĘCIA !!! 

GRZEGÓRZKI, ul. Cystersów
130 m2, II/III, 4.680 zł/m-c

Budynek biurowy z 2001 roku

Stare Miasto, ul. Cieszyńska
2-pok. 69 m2, II/IV, 599.000 





 Budynek mieszkalno -  • 
biurowy o nowoczesnej formie  
i podwyższonym standardzie
 Powierzchnie od 30 m2  • 
do 71 m2
 Wysoki standard w dobrej  • 
cenie – już od 6800 zł/m2
 Zakończenie inwestycji  • 
IV kwartał 2011 r.
 Jedynie 3 km od Plant  • 
i Starego Miasta
 Szczegóły na stronie • 
internetowej www.terrena.pl  
lub pod numerem telefonu  
503 116 015 

Michał Górka 
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami 

al.BelinyPrażmowskiego 69/2 
31-514 Kraków 

Tel. +48(12) 410 20 55/56
Fax. +48(12) 410 20 57

biuro@terrena.pl
www.terrena.pl 

NOWA KAMERALNA INWESTYCJA  
W OKOLICY DOBREGO PASTERZA –  

TYLKO 13 MIESZKAŃ

UL. SABAŁY / PRĄDNIK CZERWONY  
Klimatyczne mieszkanie na poddaszu  

o powierzchni całkowitej 90 m2
Zapraszamy na wirtualny spacer!

383 000 ZŁ 

KLESZCZÓW, GM. ZABIERZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej o nowoczesnej 

architekturze
Całkowita powierzchnia domów to 144 m2

Garaż pod budynkiem
Malownicza okolica – widokowe 4 a działki

Przekazanie do użytkowania II kwartał 2012

MARSZOWIEC, GM. ZIELONKI
Pow. 208 m2 

Prestiżowa lokalizacja w starej części Marszowca
Dwustanowiskowy garaż

Wysoka jakość materiałów
785 000 ZŁ

INWESTYCJA 
ROZPOCZĘTA!

WIDOK NA 
PANORAMĘ 
KRAKOWA 

I TATR







Kontakt: 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie lokal biurowy zlokalizowany w ścisłym 
centrum Katowic, położony na pierwszym piętrze w pięknie odrestaurowanej trzypiętrowej 
kamienicy.

Składa się m.in. z czterech dużych pomieszczeń biurowych ozdobionych sztukaterią (w jednym 
z pomieszczeń znajduje się piękny, zdobiony piec kaflowy), aneksu kuchennego, dwóch łazienek 
oraz dwóch balkonów.

Lokal jest po generalnym remoncie, z nowymi instalacjami, nową podłogą o najwyższej klasie 
odporności na ścieralność. W lokalu zostały położone nowe gładzie ścienne. Ogrzewanie 
centralne miejskie. Dodatkowo lokal wyposażony w klima�zacje oraz ogrzewanie podłogowe. 
Na podwórzu można parkować samochód.

Lokal usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Katowickiego. Idealny pod kancelarię 
prawną lub firmę, która szuka lokalu na siedzibę, pracownię lub działalność gospodarczą.

Jedyny taki lokal 
                      w Katowicach





WGN Nieruchomości
ul. Królewska 7, 30-045 Kraków

tel./fax + 48 12 634 51 09
kom. 513 957 634

wgn@wgn.krakow.pl
www.wgn.krakow.pl

W samym Centrum Krakowa,  
w bezpośredniej odległości od Kościoła 
Mariackiego, starego Barbakanu i Rynku 

Głównego, powstała wykończona wg 
najwyższych standardów ekskluzywna  
i wyjątkowa inwestycja – Rezydencja  

„Pod Złotym Globem”.
APARTAMENTY 

od 40,04 m2 do 128,25 m2

KRAKÓW WOLA JUSTOWSKA,  
dom o pow. ok. 350 m2

2 780 000 zł

KRAKÓW, OK. UL. TYNIECKIEJ,  
dom o pow. 524 m2 

1 650 000 zł

KRAKÓW,  dom o pow. 390 m2, 
działka 16 a
1 850 000 zł
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Czy warto mieć swój własny dom na wsi? Tak, takim miejscem jest właśnie KRZESZÓW, który oddalony jest o ok. 13 km od Suchej 
Beskidzkiej. Coraz więcej ludzi decyduje się na budowę domu jednorodzinnego, usytuowanego poza wielkimi aglomeracjami, by 
spędzać czas na łonie przyrody, wśród lasów i łąk. Krzeszów jest również wspaniałym miejscem dla ludzi, którzy chcieliby mieć swój 
własny domek letniskowy w ciekawej okolicy. Atrakcyjnie położone w strefi e pośredniej m. Krzeszów, dwie działki budowlane, 
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną o łącznej pow. 0,3884 ha w kształcie  prostokąta. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp 
do drogi gruntowej nieutwardzonej. Teren, niestety prawie nieuzbrojony, w pobliżu działki jest tylko sieć energetyczna i wodociągowa. 
Atutem nieruchomości są walory widokowe, brak uciążliwych obiektów i otaczająca zieleń. Działki usytuowane są w cichym, 
spokojnym miejscu, bardzo nasłonecznione na wzniesieniu, z którego 
rozciąga się przepiękny widok na pobliską okolicę. Leży on na granicy 
Beskidu Małego i Beskidu Średniego, u podnóża Leskowca na 
zachodzie. Dojazd do nieruchomości własnym środkiem transportu lub 
środkami komunikacji zbiorowej.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia!
Oferujemy krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny.

Cena: 98 000 zł
Nr licencji osoby odpowiedzialnej zawodowo 10955 

(umowa na wyłączność)
Prezentacja nieruchomości 3D dostępna w kancelarii 
lub na stronie internetowej: http://www.lokale360.pl 

w zakładce Realizacje

biuro zrzeszone 
w stowarzyszeniu MSPON



 kom. 600 116 118
biuro@knc-krakow.pl

 kom. 600 116 118

Cena 265 000
Numer oferty: MSP10154

Adres: Kraków-Azory
Piętro: 6

Powierzchnia: 37m2
Liczba pokoi: 2

Winda: tak
Balkon/Loggia: nie

Umeblowanie: Kompletnie

Cena 246 000
Numer oferty: MSP10145

Adres: Kraków-Azory
Budynek: blok

Piętro: 8
Powierzchnia: 37,9m2

Liczba pokoi: 2
Winda: tak

Balkon/Loggia: nie 
Umeblowanie: Kompletnie

Cena 270 000
Numer oferty: MSP10158

Adres: Kraków-Górka Narodowa
Budynek: blok

Piętro: 8
Powierzchnia: 34m2

Liczba pokoi: 2
Winda: tak

Balkon/Loggia: tak
Umeblowanie: tak

Cena 290 000
Numer oferty: MSP10144

Adres: Kraków ul. Lea
Budynek: blok

Piętro: 2
Powierzchnia: 34m2

Liczba pokoi: 1
Winda: -

Balkon/Loggia: tak
Umeblowanie: kuchnia i łazienka tak

Cena 210000
Numer oferty: MSP10147

Adres: Kraków, Plac Przystanek
Budynek: kamienica

Piętro: 1
Powierzchnia: 32m2

Liczba pokoi: 1
Winda: nie

Balkon/Loggia: -
Umeblowanie: tak

Cena 265 000
Numer oferty: MSP10139

Adres: Osiedle Złota Podkowa Kraków
Budynek: blok
Piętro: parter

Powierzchnia: 33m2
Liczba pokoi: 1

Winda: nie
Balkon/Loggia: tak+taras+ogródek

Umeblowanie: kuchnia i łazienka tak

Cena 245 000
Numer oferty: MSP10146
Adres: Kraków-Krowodrza

Budynek: blok
Piętro: 2

Powierzchnia: 32m2
Liczba pokoi: 1

Winda: nie
Balkon/Loggia: -

Umeblowanie: tak

Cena 225 000
Numer oferty: MSP10134

Adres: Podgórze/Płaszów Kraków
Budynek: blok

Piętro: 2
Powierzchnia: 30m2

Liczba pokoi: 1
Winda: nie

Balkon/Loggia: tak
Umeblowanie: częściowo

501 947 685 www.knc-krakow.pl KNC Nieruchomości, 
św. Marka 22a, Kraków

Agencja Nieruchomości DELEGAT  |  Licencja zawodowa nr 3365
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków

Tel./fax. 12/ 631 97 35,12/ 631 97 36
e-mail: biuro@delegat.net.pl, www.delegat.gratka.pl

RYDYGIERA 
32 m2, 1-pokojowe, TBS, 

umeblowane i wyposażone, 
I piętro, balkon. 

Cena 99 000 PLN 

PADNIEWSIEGO
 45,27 m2, 2-pokojowe, 

TBS, II piętro, 
widokowe balkony. 
Cena 140 000 PLN 

HALSZKI
49 m2, 2-pokojowe, TBS, 

osobna, umeblowana, 
jasna kuchnia, I piętro, 

balkon. Cena 130 000 PLN 

RADZIKOWSKIEGO
52 m2, 2 pokoje, 2 balkony, 

budynek ogrodzony, 
cegła 2000 r., II piętro 
Cena 380 000 PLN 

SŁOMCZYŃSKIEGO
42,8 m2, 2 pokoje, balkon, 

osobna, jasna kuchnia, 
pięknie wykończone i 

umeblowane, 2002 r., I piętro. 
Cena 300 000 PLN

CEGIELNIANA
63 m2, 3 pokoje, osobna, 

jasna kuchnia, balkon, 
V piętro. 

Cena 330 000 PLN 

BARTLA 
80/59 m2, 4-pokojowe, 

TBS, pięknie umeblowane 
i wykończone, III piętro. 

Cena 150 000 PLN 

OK. GDOWA
Pięknie położony dom 

o pow. 140 m2 z lat 90-tych, 
4 pokoje, możliwość adaptacji 

poddasza, działka 9 a. 
Dojazd do Krakowa ok. 30 min. 

Cena: 380 000 PLN

OK. WAWRZEŃCZYC
 dom wolnostojący z lat 
70-tych, po remoncie, 
do wejścia, 157 m2, 

działka 21 a ogrodzona, 
zagospodarowana. 
Cena 349 000 PLN 

WILEŃSKA
28,5 m2, 2 pokoje, 
okna PCV, parkiety, 

blok 1976 r., V piętro, 
Cena 199 000 PLN 

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/500-009-756

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  DOMY NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/604-962-376



TWOJE MIESZKANIE W CENTRUM KRAKOWABARDZO DOBRA LOKALIZACJA 
al. Słowackiego 6 (10 min od Rynku Głównego)

Na sprzedaż lokale 2- 3-pokojowe, 
wykończone w stanie deweloperskim.
Zrewitalizowana kamienica z windą.
Ostatnie mieszkania  
powierzchnie 55 m2 oraz 90 m2 

Cena 7500 zł/m2
Sprawdź nas – zamieszkaj na próbę 
Wynajmij i zdecyduj o zakupie

TEL. 509 947 387, 61 822 40 62    VZINWESTYCJE@WP.PL    WWW.VZINWESTYCJE.PL

Kontakt 
pod numerem 

telefonu 609 866 871 

przygotowaną inwestycję w Wieliczce, przy wjeździe 
od strony Krakowa składającą się z 30 domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 95 a. 
Prawomocne pozwolenie na budowę.

SPRZEDAM, ZAMIENIĘ NA MIESZKANIA LUB 
PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ PRZY REALIZACJI



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



RUDAWA GM. ZABIERZÓW duży dom (re-
zydencja) o oryginalnej architekturze z pięknie 
zaprojektowanym ogrodem i własnym sta-
wem. Pow. domu ok. 300 m2, pow. działki 28 a, 
1 790 000 zł, of.1577
GROŃ GM. BUKOWINA TATRZAŃSKA dom 
o pow. ok. 350 m2, działka o pow. 31,59 a, możliwość 
budowy kolejnego budynku, 1 650 000 zł, of.1578
SKOTNIKI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
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 użytkowania 
dom o pow. całk. 256 m2 , częściowo wykończo-
ny (łazienka, panele), działka 8 a, nieogrodzona, 
ogród do zagospodarowania, 730 000 zł, of.1541
RUCZAJ UL. NORMANDZKA segment w za-
budowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 roku, 
działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

UL. KUJAWSKA garsoniera o pow. 16,18 m2, bal-
kon, V/V (bez windy), 165 000 zł, of.1574
UL. WYBICKIEGO 55,04 m2, dwa pokoje z jasną 
kuchnia, III/X, 399 000 zł, of.1583
UL. RUSZNIKARSKA 55,60 m2, dwa pokoje, 
IV piętro w VI –piętrowym bloku (bez windy), 
425 000 zł, of.1589
UL. DŁUGA mieszkanie na poddaszu z antresolą 
o pow. całk. 60,83 m2, IV piętro z windą, kamienica 
po remoncie kapitalnym, m mieszkanie sprzeda-
wane z całym wyposażeniem, 385 000 zł, of.1588
UL. REJ. ŚW. ŁAZARZA 71,17 m2, II pokoje, wy-
soki parter w kamienicy, 520 000 zł, of.1579
UL. CHOPINA 91 m2, dwa pokoje z dużą kuch-
nią położone na wysokim parterze w zadbanej 
kamienicy z lat 30-tych XX w., własność – udział, 
590 000 zł

OLSZA UL. MŁYŃSKA BOCZNA umeblo-
wana garsoniera o pow. 23,80 m2, III/IV, 950 zł 
+ pozostałe opłaty, of.1559
UL. JÓZEFITÓW 80 m2, dwa pokoje z dużą 
kuchnią, kuchnia umeblowana i wyposażona, 
mieszkanie po remoncie, ogrzewanie własne 
gazowe, II piętro w kamienicy, 1900 zł + pozo-
stałe opłaty, of.1586
UL. JÓZEFITÓW dwupokojowe mieszkanie 
o pow. 87 m2, mieszkanie po remoncie, kuchnia 
umeblowana i wyposażona, ogrzewanie własne 
gazowe, 2000 zł + pozostałe opłaty, of. 1585

AL. POKOJU 55 m2 (4 pokoje), I piętro, ochro-
na 24 h, 3575 zł + VAT 23% (cena zawiera już 
opłaty za media), of.1561
AL. POKOJU 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie 
antresola 33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł 
+ VAT 23% (cena zawiera już opłaty za media), 
of.1553
UL. KRÓLEWSKA 79 m2, II piętro z windą, 
trzy, samodzielne pokoje, duży hol, 2400 zł (nie 
ma VAT-u) + media
UL. JÓZEFITÓW 85 m2, parter w reprezen-
tacyjnej kamienicy, lokal po remoncie, alarm, 
kamery, ogrzewanie własne gazowe, 3600 zł + 
VAT 23% + media, of.1584
PODGÓRZE-DĘBNIKI UL. SKOTNICKA re-
prezentacyjny lokal biurowy o pow. 213,09 m2 
położony przy południowej obwodnicy mia-
sta, I piętro, 10 650 zł + VAT 23% + opłata eks-
ploatacyjna 2,50 zł/m2 + VAT 23% + kaucja, 
of.1587

GŁOGOCZÓW GM. MOGILANY działka przy 
„Zakopiance” o pow. 43,76 a, wymiary: szer.52 m x 
dł. 82 m, teren objęty MPZP, dojazd drogą asfaltową, 
media: gaz, prąd, woda znajdują się bezpośrednio 
przy granicy działki, 1 030 000 zł, of.1582

MYDLNIKI REJ. ŁUPASZKI działka o pow. 33,52 a, 
w opracowywanym planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczona pod usługi (UP), 690 000 zł, 
of.1564

KOBYLANY GM. ZABIERZÓW budowlana działka 
dla konesera o pow. 20,95 a położona w otoczeniu 
lasu, wymiary ok. 48 x 42 m, na działce stary sad, do-
jazd drogą asfaltową, a ostatnie 150 m drogą utwar-
dzoną, 500 000 zł, of.1548

SIEDLEC GM. KRZESZOWICE działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzin-
ne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron, wystawa 
południowa, media w drodze, 18 500 zł/a, of.1517

RUDAWA GM. ZABIERZÓW dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczo-
ne pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 
160 000 zł (za jedną działkę), of.1513

MASŁOMIĄCA GM. MICHAŁOWICE widokowa 
działka budowlana o pow. ok. 28 a, szer. 30 m, dł. 100 
m, w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem za-
gospodarowania przestrzennego, 545 000 zł, of.1493

KRAKÓW REJ. KAPELANKI cztery działki o łącznej 
powierzchni 3209 m2 objęte MPZP zgodnie z którym 
działki w większości leżą w terenach usług komercyj-
nych (2UCz), 2 800 000 zł, of.1568

OKOLICE TARNOWA nieruchomość gruntowa 
o łącznej powierzchni 12 ha, z czego 3,8 ha jest ogro-
dzone. Na ogrodzonej części są m.in.: wyremontowa-
ny dom z apartamentem 120 m2, domek gościnny, 
stodoła, zarybione jezioro (pow. ok. 1,8ha). Możliwość 
przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkalne jak 
i usługowe np.: stadnina koni, ośrodek rekreacyjny, 
pensjonat itp. Cena: 1 300 000 zł, of.1570

ZAKOPANE CENTRUM (7 minut od Krupówek) 
kamieniczka o powierzchni całkowitej 398 m2, dział-
ka 16,64 a, cena 1 500 000 zł,of.1573

GROŃ GM. BUKOWINA TATRZAŃSKA dom 
o pow. ok. 350 m2 z pokojami gościnnymi, działka 
o pow. 31,59 a, możliwość budowy kolejnego budyn-
ku, 1 650 000 zł, of.1578

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY położony w woj. 
małopolskim, ok. 35 km od Krakowa; dwór z prze-
łomu XVII i XVIII wieku całkowicie do odbudowy, 
park o pow. ok. 3 ha, nieruchomość wpisana w rejestr 
zabytków, cena 9 mln zł

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY położony w Kra-
kowie – Swoszowicach, działka o pow. 1,4287 ha za-
budowana dworkiem mieszkalnym o pow. całk. 200 
m2, cena 6 300 000 zł

UL.WYBICKIEGO dwupokojowe mieszkanie z jasną kuchnią o pow. 55,04 m2, położone na III piętrze 
w bloku X-piętrowym, blok z 1990 roku, własność spółdzielcza, przynależna piwnica, cena: 399 000 zł, 
of.1583
ŚRÓDMIEŚCIE REJ UL. ŚW. ŁAZARZA dwupokojowe mieszkanie o pow. 71,17 m2, położone na wy-
sokim parterze w zadbanej kamienicy z lat 30-tych XX w., wysokość pomieszczeń 3,05 m, przynależna 
piwnica o pow. 10,21 m2, własność hipoteczna, mieszkanie idealne dla kancelarii, biura lub gabinetu, 
520 000 zł, of.1579
BRONOWICE UL. TETMAJERA rozpoczęta budowa kameralnego budynku w którym będą łącznie 
4 mieszkania: dwa mieszkania na parterze po ok. 37 m2 + dwa mieszkania dwupoziomowe (I piętro 
+ poddasze) po ok. 76 m2 p. użytk., możliwość kupna poszczególnych lokali mieszkalnych lub całego 
budynku
MYDLNIKI REJ. ŁUPASZKI inwestycyjna działka o pow. 33,52 a,wymiary działki: szer. 22 m x dł. 
152 m, działka położona jest w terenie objętym opracowywanym planem zagospodarowania przestrzen-
nego pn.: „II Kampus AGH” zgodnie z którym działka będzie przeznaczona pod usługi (symbol UP), 
690 000 zł, of.1564



 SALWATOR UL. FAŁATA 
1 pok., 35 m2, mieszkanie  
po generalnym remoncie 
278 000 zł do negocjacji 

 UL. SŁOMCZYŃSKIEGO 
IV/IV

420 000 zł do negocjacji 
tel. 603 536 536 

 OS. PODWAWELSKIE  
 UL. KOMANDOSÓW 

2 pok., 34 m2, I/IV, stan dobry
278 000 zł do negocjacji

 WOLA JUSTOWSKA,  
 UL. ZA SKŁONEM 

2 pok., 53 m2, 0/II, ogródek ok. 40 
m2, miejsce postojowe (20 000 zł)

tel. 603 536 536 

 PRĄDNIK BIAŁY UL. BOCIANA 
2 pok., 49 m2; 0/VIII, stan idealny 

340 000 zł

 UL. OSTATNIA, GRZEGÓRZKI 
4 pok., stan idealny, zadbany 

ogród, działka 7,4 a, 200 m2, garaż, 
1997 r.

1 200 000 zł

 KROWODRZA UL. ŁOKIETKA 
2 pok., 50 m2, XI/XI

275 000 zł

 BRZOSKWINIA, 
 GMINA ZABIERZÓW

widokowa działka budowlana, 
uzbrojona, 22 a

210 000 zł 

DOM EXPERT�NIERUCHOMOŚCI Alicja Białas lic. 8159
ul. Królowej Jadwigi 128A, 30-212 Kraków

www.domexpert.gratka.pl
Tel/fax: 12 637 47 84, kom. 608-257-518

tel. 603 536 536
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OGŁOSZENIA DROBNE

Kraków, ul. Kraszewskiego

Salwator, 40 m2, nowe, wykończone, urządzone mieszkanie w nowym budynku z ci-

chobieżną windą.

Cena 400.000 zł

Tel. 512-513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Lenartowicza

86,5 m2, mieszkanie własnościowe w kamienicy. Wyposażona kuchnia z balkonem do 

ogrodu, nowy dębowy parkiet. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,85 m. Mieszkanie jest 

w dobrym stanie, wymaga jedynie odświeżenia.

Cena 950.000 zł

Tel. 606-194-196, e-mail: cison@poczta.fm

Kraków, ul. Lipińskiego

57 m2, II p./IV p. w bloku z 2001 r. Dwie sypialnie, duży salon z aneksem kuchennym, 

niewielki balkon. Mieszkanie jest zadbane i starannie utrzymane. Sprzedawane bez me-

bli (poza zabudową na stałe). Do mieszkania można dokupić miejsce postojowe w hali 

garażowej pod blokiem wraz z komórką lokatorską (osobna księga wieczysta).

Cena 410.000 zł

Tel. 693-664-324, e-mail: grzegorzbaster@lama.net.pl

Kraków, ul. Łokietka

59 m2, superkomfortowe mieszkanie z balkonem, spokojna okolica. Czynsz 200 zł, 

balkon, w cenie miejsce postojowe.

Cena 420.000 zł

Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Marchołta

Śródmieście, 51,1 m2, VI p., dwupokojowe, w stanie deweloperskim. Zlokalizowane 

w pobliżu Parku Wodnego, Multikina, CH Krokus oraz OBI. Dostępne od zaraz. Miejsce 

postojowe na ogrodzonym terenie w cenie 5000 zł

Cena 339.000 zł

Tel. 691-408-885, e-mail: aogarek@gmail.com

Kraków, ul. Miłkowskiego

80 m2, dwupoziomowe.

Cena 490.000 zł

Tel. 514-447-742

SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

Kraków, al. 29 Listopada

44 m2, II p./IV p. w ocieplonym budynku z cegły z lat 60. Dwa oddzielne pokoje, 

jasna kuchnia, łazienka z wc i prysznicem, mały balkon, piwnica. Mieszkanie jasne, 

ciepłe, przytulne i ustawne. Mieszkanie po remoncie 5 lat temu, okna PCV, panele, 

wykładzina dywanowa, terakota, nowa kabina prysznicowa, kuchnia umeblowana, bez 

sprzętu AGD. Ogrzewanie z sieci miejskiej, ciepła woda z piecyka gazowego. Doskonała 

lokalizacja pod względem komunikacyjnym i dostępu do wszelkiej infrastruktury.

Cena 330.000 zł

Tel. 609-224-623, e-mail: ewa.szew@gmail.com

Kraków, ul. Bociana

53 m2, IV p./VI p., stan deweloperski, blok z 2009 roku. Mieszkanie składa się z du-

żego pokoju (24 m2), sypialni (10,3 m2), oddzielnej jasnej kuchni (7,6 m2), łazienki 

(4,5 m2), przedpokoju (7 m2) oraz balkonu (7 m2). Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. 

Doskonała lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd do centrum. Istnieje możliwość 

dokupienia miejsce parkingowego w garażu podziemnym (30.000 zł).

Cena 364.000 zł do negocjacji

Tel. 602-697-359, e-mail: trader25@wp.pl 

Kraków, ul. Bujwida

51 m2, I p. w wyremontowanej kamienicy. Apartament jednopokojowy (z opcją prze-

robienia na dwupokojowe), blisko klinik Collegium Medicum UJ, przynależna piwnica. 

Spokojna okolica niedaleko od centrum miasta.

Cena 388.000 zł

Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com 

Kraków, ul. Dobrego Pasterza

48 m2, parter/III p., salon otwarty na kuchnię, sypialnia balkon (14 m2). Wszystkie 

okna wychodzą na ogród. Mieszkanie z garażem.

Cena 399.000 zł

Tel. 691-546-220

Kraków, ul. Jerzmanowskiego

43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią i przynależną 

piwnicą. W pobliżu: szkoła, sklepy, plac targowy, przychodnia, kościół, przed blokiem 

plac zabaw, dużo zieleni.

Cena 239.000 zł

Tel. 501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Kraków, ul. Kordiana

Kurdwanów, 50 m2 (pow. całkowita 98 m2). Mieszkanie składa się z dużej jasnej kuchni 

połączonej z jadalnią, łazienki, salonu, sypialni i pokoju. Na podłogach flizy i drewno. 

Indywidualny system ogrzewania – nowy piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą 

spalania. Niski czynsz – naliczany od powierzchni użytkowej.

Cena 360.000 zł

Tel. 530-775-118, e-mail: anetkost@yahoo.com

Kraków, Kozłówek

38 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, kompletnie umeblowane.

Cena 259.000 zł

Tel. 668-645-896, e-mail: azwalinska@yahoo.com

Dom 
w Przybysławicach  

gm. Zielonki 
Powierzchnia użytkowa 195 m kw.,  
3 kondygnacje, działka o pow. 15 a.

Ok. 120 m od przystanku MPK i busów Kraków – 
Skała. Dom posiada 6 pokoi, 2 kuchnie, spiżarkę,  
3 łazienki,  garderobę i garaż o pow. 22 m kw.
Starannie utrzymany, ogrzewanie gazowe 
i kolektory słoneczne, kominek z rozprowadzeniem 
ogrzewania do pokoi. Działka zagospodarowana, 
z drzewami iglastymi, krzewami  ozdobnymi, 
cała trwale ogrodzona, podjazd i podwórko 
wybrukowane.

Informacje pod nr 603 637 609
Kwota 900 tys. do negocjacji.



Kraków, ul. Szablowskiego

77 m2, komfortowy apartament czteropokojowy w budynku „Podkowa Królewska”. 

Łazienka i kuchnia komfortowo wyposażone. Wystawa okien na wschód i zachód 

z przepięknym widokiem na tereny zielone oraz Las Wolski. Możliwość zakupu miej-

sca postojowego dla 2 samochodów w garażu podziemnym wraz z pomieszczeniem 

gospodarczym.

Cena 655.000 zł

Tel. 602-109-315, e-mail: kupiecjan@vp.pl

Kraków, ul. Tatarska

120 m2, ekskluzywny apartament po generalnym remoncie w 2005 r. W cenie pełne 

umeblowanie projektowane indywidualnie.

Cena 972.000 zł

Tel. 512-288-516, e-mail: m.kot@mpictures.pl

Kraków, ul. Wielicka

132 m2, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, WC, przedpokój, kominek, schody. Jasne, prze-

stronne i ustawne mieszkanie dwupoziomowe dla dwóch rodzin lub pod wynajem 

dla studentów. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe z założoną księgą hipoteczną, 

wykończone w wysokim standardzie (w 2001 r.), gotowe do zamieszkania.

Cena 699.000 zł

Tel. 606-953-318, e-mail: stanislaw.lenczowski@interia.pl

Kraków, ul. Wierzyńskiego

41 m2, wysoki parter z tarasem, dwupokojowe z aneksem kuchennym. Budynek z 2006 

r. na strzeżonym osiedlu. Mieszkanie w pełni wykończone, sprzedawane z całym wypo-

sażeniem. Doskonała lokalizacja, dużo zieleni, doskonały dojazd do centrum.

Cena 355.000 zł do negocjacji

Tel. 508-823-669

Tarnów

centrum (górna Lwowska), blok z cegły, 42 m2, dwa pokoje, duża kuchnia, łazienka po 

remoncie. Wszystkie okna na południe, oryginalny parkiet bardzo dobrze utrzymany, 

zestaw kuchenny zostawiam gratis. Samodzielne ogrzewanie gazowe (możliwość 

wpięcia do miejskiej sieci)

Cena 170.000 zł 

Tel. 668-029-047

DOMY

Bochnia

220 m2, działka 5,5 a, spokojna okolica. Możliwość zamiany na mieszkanie w Krakowie. 

Więcej informacji na http://mieszkanie2.blox.pl/html

Cena 620.000 zł

Tel. 603-468-377, e-mail: agatakna@gmail.com

ok. Ciężkowic i Bobowej, Siedliska

130 m2, działka 30 a. Komfortowy dom drewniany (dworek) z pięknym kamiennym 

tarasem. Parter (90 m2): pokój gościnny z kuchnią, spiżarnia, 2 sypialnie, łazienka, 

Kraków, ul. Niezapominajek

45 m2, I p., dwupokojowe z aneksem kuchennym i balkonem (6 m2) w dwupiętrowym 

budynku z 2005 r. Drzwi antywłamaniowe, 2 szafy komandor, kompletnie umeblowane, 

wyposażone w sprzęt AGD. W cenie garaż.

Cena 420.000 zł

Tel. 604-082-228

Kraków, ul. Okulickiego

46,4 m2, III p., stan deweloperski, balkon, ekspozycja pn-pd. W bloku jest winda, 

w okolicy liczne sklepy i punkty usługowe oraz MPK.

Cena 251.000 zł

Tel. 607-733-285

Kraków, Olsza II

38 m2, dwupokojowe z jasną kuchnią, loggią i piwnicą. Nowe okna PCV, ekspozycja wsch.

-zach. Spokojna okolica, idealna lokalizacja dla studentów (blisko kilka uczelni).

Cena do uzgodnienia

Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Radzikowskiego

58 m2, IV p./V p., trzypokojowe. Mieszkanie w stanie deweloperskim na nowym, 

pięknym osiedlu. Dobry dojazd. Odbiór mieszkania – grudzień 2011, sprzedaż na 

zasadzie cesji.

Cena 365.000 zł (miejsce postojowe 30.000 zł)

Tel. 503-588-377, e-mail: flat.krakow@gmail.com

Kraków, Salwator

70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, suteryny 110 m2 (do częściowego 

remontu).

Cena 1.300.000 zł do negocjacji

Tel. 12-427-15-36, e-mail: bozenka600@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Skarbińskiego

45,6 m2, IX p./X p., jasny salon z aneksem kuchennym, 2 nieprzechodnie pokoje, 

łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone jest nowocześnie, do wejścia po odświe-

żeniu. Na wyposażeniu mieszkania zostają meble kuchenne (solidne, wykonywane na 

wymiar) i lodówka Amica. Blok został ocieplony w 2010 r., w 2011 r. planowane jest 

jego ogrodzenie, a w 2012 – malowanie klatki schodowej.

Cena 368.000 zł

Tel. 535-320-222, e-mail: jacek_roch@interia.pl 

Kraków, ul. Sodowa

69 m2, trzypokojowe z przynależnym ogródkiem, zlokalizowane na zamkniętym osiedlu 

nieopodal kampusu UJ oraz Zakrzówka. Osiedle położone jest w bezpośrednim sąsiedz-

twie łąk i zieleni. Mieszkanie wykończone w stylu nowoczesnym, bardzo funkcjonalne 

i przestrzenne. Kuchnia jest wyposażona w pełne AGD klasy A. Miejsce parkingowe 

umiejscowione przed ogródkiem w cenie 15.000 zł (osobna KW).

Cena 520.000 zł

Tel. 605-416-238, e-mail: kexick@vp.pl 

SPRZEDAM DOMY
 Gaj ul. Zadziale  Kraków, Sidzina ul. Petrażyckiego

Luksusowa rezydencja w Krakowie (Sidzina)
Tel. 602 75 56 54

KRAKÓW, UL. MIECZYKOWA 
�KLINY�

54 m2, 2 pokoje  
z oddzielną kuchnią
Cena 1250 zł + czynsz 397 zł
Tel. 604-79-53-66



duży holl z garderobą, wiatrołap z pom. gospod. Poddasze (40 m2) do adaptacji. Działka 

widokowa, zagospodarowana, z budynkiem gospod. i stodołą i garażem. Możliwość 

dokupienia działki bud.-rol. (50 a) w cenie 49.000 zł

Cena 340.000 zł

Tel. 668-318-877

gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, Tropiszów

270 m2, działka 16 a, ogrodzona i obsadzona drzewami i tujami, na działce oczysz-

czalnia ścieków.

Cena 899.000 zł

Tel. 602-631-038, e-mail: mariuszmkm@go2.pl

ok. Krakowa, Szczyglice

143 m2, działka 0,03 a. Do sprzedania (bezpośrednio) apartament (bliźniak z garażem) 

w stanie deweloperskim. Doskonała lokalizacja.

Cena 670.000 zł

Tel. 691-524-493, e-mail: artursarna@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Homolacsa

270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim. Trzy poziomy mieszkal-

ne, możliwość wydzielenia jednego lub więcej mieszkań. Dojazd asfaltowy z dwóch 

stron.

Cena 860.000 zł

Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl 

Kraków, Podgórze

200 m2, działka 4 a, atrakcyjny, dopracowany w najmniejszych szczegółach dom. W peł-

ni wyposażony i urządzony. Dom został wybudowany pod koniec lat 90., w bieżącym 

roku przeszedł gruntowny remont wnętrza, jest w stanie idealnym.

Cena 1.190.000 zł

Tel. 506-800-366, e-mail: k.wasowicz@interia.eu

ok. Łapanowa, Kamionna

180 m2 z garażem, działka 24,7 a, nowy dom do zamieszkania, wykończony w 80 proc.

Cena 360.000 zł

Tel. 606-388-071

Michałowice-Komora

222 m2, nowy luksusowy dom do zamieszkania (umeblowany) z pięknym, kaskadowym 

ogrodem. W rozliczeniu możliwe mieszkanie.

Cena 850.000 zł

Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

Mogilany

163 m2, działka 28 a, dom jednorodzinny położony na widokowej, prostokątnej, nie-

ogrodzonej, nachylonej w stronę południową działce. Zbudowany w 1993 r. z pustaków, 

podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą trapezową. Parter: wiatrołap, przedpokój, 

dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Poddasze: przedpokój, trzy pokoje i łazienki. Woda 

z własnego ujęcia położonego w lesie na końcu działki. Działka jest zagospodarowana, 

częściowo zadrzewiona. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane z Krakowem.

Cena 435.000 zł

Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl

ok. Mszany Dolnej

250 m2, działka 25 a, położony na szlaku górskim Luboń Wielki. Dom z bali wykonany 

metodą tradycyjną, wysoki standard wykończenia, południowy stok. Dodatkowo domek 

gościnny 50 m2. Media: prąd, woda, gaz.

Cena 1.250.000 zł

Tel. 515-123-816, e-mail: m_promex@wp.pl

Piwniczna-Zdrój

360 m2, działka 10,5 ha, stylowa willa w bliskiej odległości licznych szlaków narciar-

skich, turystycznych, rowerowych i konnych. Wyjątkowy leczniczy i uzdrowiskowy 

mikroklimat. Dom po generalnym remoncie w latach 2007–2008. Przyziemie: letnia 

kuchnia, spiżarnia, dwa pomieszczenia gosp., kotłownia, dwa wyjścia do ogrodu. I p.: 

7 pokoi, kuchnia, łazienka duży holl. II p.: 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami pod 

wynajem, kuchnia, holl, pomieszczenie gosp., dwa balkony.

Cena 690.000 zł do negocjacji

Tel. 503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

Rudawa

ok. 180 m, działka 10 a (możliwość dokupienia większej pow.).

Cena 430.000 zł

Tel. 793-776-673, e-mail: rudawa@botu.pl

ok. Skawiny, Beczyn

30 km od Krakowa, dom z lat 60., murowany. Prąd, woda, gaz, telefon, garaż, stodoła. 

Działki: 2x25 a budowlane, 1,5 ha rolna, 40 a las.

Cena 430.000 zł

Tel. 517-265-307, e-mail: danusiapiorko@poczta.fm

Sobolów

90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej okolicy. Wokół cisza i zie-

leń, z dala od miejskiego zgiełku. Duża, pięknie zagospodarowana działka, ogrodzona. 

Dom do zamieszkania, wewnątrz częściowo wykończony, ocieplony, z zewnątrz wymaga 

wykonania elewacji. Parter – duży salon z miejscem na kominek, kuchnia z wyjściem 

na podwórze, łazienka, przedpokój, na poddaszu wolna przestrzeń z przeznaczeniem 

na dwa pokoje i łazienkę.

Cena 290.000 zł

Tel. 603-683-431, e-mail: maciejmardyla@interia.pl

Soboniowice

82 a, dom z działką w kształcie kwadratu. Działka jest ogrodzona, duża, istnieje 

możliwość wydzielenia kilku działek.

Cena 320.00 zł

Tel. 696-135-701

Wadowice

220 m2, nowy dom (bez podłóg) w centrum. Pilnie sprzedam.

Cena 330.000 zł

Tel. 504-567-299

Węgrzce

370 m2, działka 10 a, wolnostojacy, dwurodzinny, 2 kuchnie, 3 łazienki, 9 pokoi, garaż, 

pralnia.

Cena 560.000 zł

Tel. 500-114-235

KRAKÓW, UL. HOMOLACSA 

270 m2 , działka 2,5 a,  
stan deweloperski

Cena 770.000 zł 
Tel.  607-647-525



Głogoczów

11 a, budowlana, położona prawie na szczycie góry, na przeciwległym zboczu Zako-

pianki. Piękny widok na góry w kier. Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Do działki 

prowadzi utwardzona droga, w której są media.

Cena 140.000 zł

Tel. 603-195-041

Głogoczów

 10,5 a (24 m x 44 m), budowlana, widok na góry, niedaleko lasu. Zatwierdzony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na działce woda z wodociągów 

miejskich, prąd (skrzynka), gaz w odległości 50 m. Aktualny plan budowy kanalizacji. 

W bliskiej odległości sklepy spożywcze i restauracje, przy głównej drodze przystanek 

autobusowy.

Cena 150.000 zł

Tel. 602-109-777, e-mail: lukaszbarlowski@wp.pl

gm. Jerzmanowice

Łazy, 10, 20 i 30 a, budowlane. Piękna okolica, widok na Dolinę Będkowską, 150 m 

od lasu.

Cena 10.000 zł/a

Tel. 508-684-802, 12-413-49-46

ok. Krakowa, Szczyglice

9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie media w pobliżu. Dojazd drogą 

asfaltową. Możliwość zamiany na mieszkanie w rejonie ul. Bratysławskiej, Kijowskiej, 

Wrocławskiej.

Cena 390.000 zł

Tel. 601-417-143

Kraków, ul. Astronomów

Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34x200 m, złożona WZ na domki jednorodzin-

ne.

Cena 1.200.000 zł

Tel. 501-249-249, e-mail: rp@jrp.pl

Kraków, ul. Dobrego Pasterza

4,6 a z prawomocnym WZ w zakresie usługowo-biurowo-mieszkalna.

Cena 456.000 zł

Tel. 692-434-649 

 e-mail: saiko01@wp.pl 

Wieliczka

300 m2, działka 15 a, wysoki standard. Dom idealny dla 2 rodzin lub na prowadzenie 

działalności gospodarczej. W domu 2 kuchnie (po jednej na każdym piętrze), eksklu-

zywne łazienki z ogrzewaniem podłogowym, kominek. Z garażu wejście do piwnicy. 

W domu zainstalowany alarm, brama garażowa i wjazd na posesję otwierane na pilota. 

Z tarasu piękny widok na cały Kraków.

Cena 1.950.000 zł

Tel. 602-630-287, e-mail: jolaw75@o2.pl 

Zabierzów

180 m2, działka 15 a, jednorodzinny w stanie surowym. Parter: duży salon z kuchnią, 

hall, łazienka, sypialnia+ garderoba, pokój gościnny. Poddasze: dwie sypialnie, hall 

i łazienka. Działka zagospodarowana z bardzo ładną zielenią, pięknymi krzewami 

oraz kilkunastoletnimi choinkami. Do budynku doprowadzone są wszystkie media: 

woda, prąd, kanalizacja sanitarna i burzowa oraz telefon. Gaz doprowadzony na teren 

działki. Cena 595.000 zł

Tel. 510-603-117, e-mail: krystyna1020@interia.eu

Zabierzów

188 m2, działka 8 a. Jednorodzinny, wolnostojący, wg projektu „Lubczyk II”. W trak-

cie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej działce, ok. 100 m do przystanku 

komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł

Tel. 601-439-397

ok. Zielonek, Cianowice

180 m2, działka 5,5 a, stan deweloperski. Garaż, salon z kuchnią, 5 pokoi, 2 łazien-

ki.

Cena 550.000 zł

Tel. 502-136-237

Zielonki

Trojanowice, 240 m2, działka 9 a, piękny dom typu dworkowego, okolica wolna od 

zwartej zabudowy. Z domu roztacza się widok na Kraków i góry, w pobliżu dwie 

linie komunikacji miejskiej, odległość od ścisłego centrum Krakowa ok. 8 km. Cena 

obejmuje stan surowy zamknięty, okna, bramę garażową, drzwi wejściowe Gerda. 

Istnieje możliwość wykończenia domu do stanu deweloperskiego według własnego 

pomysłu (660.000 zł)

Cena 460.000 zł

Tel. 665-855-895, e-mail: w.mika@bwminvest.pl

DZIAŁKI

Alwernia

działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi Kra-

ków – Oświęcim.

Cena do uzgodnienia

Tel. 12-353-77-69

ok. Bobowej i Ciążkowic

działki budowlane (12 a, 30 a), idealne pod rekreację. Sprzedaje właściciel.

Cena 1300 zł/a

Tel. 668-318-877

Czernichów

9 a

Cena 81.000 zł

Tel. 518-180-337

KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA

7,1 a, 4 km od Rynku Głównego, 
z aktualnym WZ na budowę 
domu dwurodzinnego

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

WIELICZKA

działka budowlana, 8,11 a, 
znakomita lokalizacja

Cena 210.860 zł

e-mail: robertkuc@poczta.onet.eu



Kraków, ul. Głogowiec

20 a, budowlana, posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę 2 domów – 

projekty firmy Archon „Budleje” i „Pinie”. W drodze w trakcie realizacji gaz, woda, 

prąd. Działka widokowa, ogrodzona.

Cena 700.000 zł

Tel. 12-411-28-78, e-mail: gembka@interia.eu

Kraków, ul. Myślenicka

Swoszowice, 9,02 a, piękna działka budowlana w otoczeniu zieleni, domów i willi. 

Teren płaski, suchy. Media: gaz, woda, energia elektryczna i linia telefoniczna wzdłuż 

ulicy. Posiada potrójne Warunki Zabudowy. Sklepy, szkoła i przedszkole w odległości 

ok. 600 m.

Cena 270.000 zł do negocjacji

Tel. 787-710-210, e-mail: myslenicka@gazeta.pl 

Kraków, ul. Orla

ok. 15 a z własną drogą. Sprzeda trzech właścicieli bez pośredników.

Cena do uzgodnienia

Tel. 504-023-327, e-mail: kapello@vp.pl

Kraków, ul. Salwator

7,1 a, budowlana, położona 4 km od Rynku Głównego, z aktualnym WZ na budowę 

domu dwurodzinnego. Pięknie zagospodarowana, płaska, w kształcie prostokąta, 

ogrodzona, uzbrojona (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon), garaż oraz murowany 

domek gospodarczy. Idealna dla osób poszukujących oazy spokoju, bardzo blisko 

ścisłego centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł

Tel. 780-509-196

Kraków, Skotniki

87,8 a, inwestycyjna, w pełni uzbrojona. Prawomocna decyzja WZ i decyzja 

podziału na 15 działek budowlanych oraz drogę wewnętrzną. Projekt budowlany 

z uzgodnionym wjazdem. Możliwość realizacji domów w zabudowie bliźniaczej 

i wolnostojącej.

Cena 3.300.000 zł

Tel. 608-372-004

Kraków, ul. Spacerowa

działki 8,8 a i 6,3 a, budowlane, z pozwoleniem na budowę. Woda, gaz, energia 

elektr., droga asfaltowa

Cena 32.000 zł/a

Tel. 601-400-623

Kraków, ul. Wrobela

7,7 a, budowlana z aktualnymi warunkami zabudowy. Prąd na działce, pozostałe 

media w drodze. Działka w kształcie foremnego trapezu, ogrodzona, w pierwszej linii 

zabudowy położona w zacisznej części miasta. W pobliżu szkoła, przedszkole, autobus 

MPK ok. 200 m. Cena 200.000 zł

Tel. 12-412-94-49, 888-380-706, e-mail: b.polawska@op.pl 

Kraków, ul. Żołnierska

7,03 a, budowlana w kształcie prostokąta o wymiarach 21x34 m. Aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego – zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. Działka 

położona bezpośrednio przy gminnej drodze asfaltowej, w której znajduje się pełna 

infrastruktura techniczna (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

Cena 547.000 zł

Tel. 530-824-211 

 e-mail: iza.czarnecka@polskanet.net 

ok. Krzeszowic, Siedlec

dwie działki widokowe, budowlane po ok. 9 a lub jedna większa 18 a. Teren objęty 

planem zagospodarowania przestrzennego. Media obok działki, udostępnienie do 

uzgodnienia.

Cena 11.700 zł/a

Tel. 505-621-405

ok. Krzeszowic, Tenczynek

34 a przy spokojnej drodze asfaltowej, uzbrojona, malownicza okolica. Działka uzbro-

jona (prąd, woda, kanalizacja).

Cena 10.000 zł/a do negocjacji

Tel. 515-709-145

Libertów

13 a, budowlana. Media: woda i gaz na działce, prąd ok. 50 m od działki, kanalizacja 

w odległości ok. 200 m. Działka położona jest w cichej i przyjaznej okolicy z daleka 

od spalin i szumu samochodów, w sąsiedztwie znajdują się domy w zabudowie wolno 

stojącej lub są w trakcie budowy. W niedalekim sąsiedztwie las, park z placem zabaw, 

przedszkole, szkoła oraz komunikacja miejska.

Cena 455.000 zł

Tel. 504-190-695, e-mail: anialesniak@o2.pl

ok. Michałowic, Maszków

56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), wszystkie me-

dia.

Cena 850.000 zł

Tel. 506-262-238, e-mail: ryszard_c@yahoo.com

Mników

8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. Działka na terenie 

ogrodzonym, dojazd droga asfaltową oraz utwardzoną. Media w drodze. Teren cichy, 

w pobliżu las i Dolina Mnikowska oraz oddalony o 5 km zalew w Kryspinowie.

Cena 120.000 zł

Tel. 603-195-041

Modlnica

dwie działki budowlane, pow. 10 a, media, dobra lokalizacja, sąsiedztwo nowych 

domów.

Cena 180.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Krakowie.

Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl 

ok. Morawicy

 4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Witamin-

ka” Balice – Kryspinów. Prąd, woda, WC, domek drewniany, dużo nasadzeń, krzewy 

i drzewa owocowe.

Cena 29.900 zł do negocjacji

Tel. 662-655-036, e-mail: nazgul2010@onet.pl

Muszyna

20,9 a pod pensjonat, ok. 1880 m2 PUM. Dojazd drogą betonową (ok. 150 m od drogi 

asfaltowej), 20 min spacerem do rynku. Kanalizacja, gaz, prąd na działce, woda z ulicy 

(ok. 100 m). Ogromny kompleks leśny (ok. 80 m), rzeka z basenami (ok. 150 m), 

sąsiedztwo powstającego parku zdrojowego Baszta.

Cena 1.000.000 zł do negocjacji

Tel. 12-658-91-23

Opatkowice

 17,8 a, działka przy ul. Petrażyckiego w kształcie prostokąta o szer. 28 m, w drugiej 



linii zabudowy. Tuż przed nią również działka budowlana o pow. 10,13 a. za kwotę 

253.000 zł. Media w drodze obok działki.

Cena 445.250 zł

Tel. 693-029-284, e-mail: jolanta.koperek@akkop.pl

Podstolice

21 a, ok. 15 km od Krakowa na południe. Działka uzbrojona, płaska, przestrzenna, przy nieru-

chliwej drodze, bez uciążliwego sąsiedztwa. Przystanek MPK kilkaset metrów od działki.

Cena 10.000 zł

Tel. 668-443-756

Przebieczany

2 km od Wieliczki, 2 działki budowlane, uzbrojone, droga asfaltowa, równy teren. 

Spokojna okolica, widok na łąki i las.

Cena: 18.000 zł/a (11 a), 16.000 zł/a (12 a)

Tel. 12-250-75-66

ok. Rudawy, Nielepice

 28 a, budowlano-rekreacyjna, 2 km od drogi Kraków – Krzeszowice. Media na działce, 

kanalizacja w trakcie realizacji.

Cena 260.000 zł

Tel. 609-090-139

ok. Skawiny, Sidzina

budowlana, 17 a, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a

Tel. 506-349-093

Swoszowice

16,7 a, budowlana o wym. 80 x 20 m, z możliwością podziału na 2 lub 3 działki. Prąd, 

woda, gaz – w drodze. Kanalizacja w budowie.

Cena 500.000 zł

Tel. 601-069-104, e-mail: cezar.nowakowski@gmail.com 

Swoszowice

24 a, budowlana, ogrodzona, kształt kwadratu. Możliwość podziału.

Cena 32.000 zł/a

Tel. 601-555-509

Sygneczów 

36,0 a, budowlana, nachylona w kierunku południowym, uzbrojona w prąd i linię telefo-

niczną. Woda i gaz poza działką w odległości 50 m, dojazd drogą gminną utwardzoną.

Cena do negocjacji

Tel. 12-451-87-71, e-mail: jeron1982@o2.pl

Trasa na Warszawę

20 km od Krakowa, 80 a, rolno-budowlana, ładnie położona, graniczy z lasem. Możliwość 

podziału, znakomita na zabudowę szeregową lub wolnostojącą.

Cena 250.000 zł

Tel. 506-262-556

Wadowice

87 a, pod handel lub mieszkaniówkę, zjazd z obwodnicy.

Cena 5.300.000 zł

Tel. 794-562-965, e-mail: kop@op.pl

Wieliczka, Mietniów

22 a, w trakcie przekwalifikowania na budowlaną, południowa przy drodze bitej.

Cena 110.000 zł

Tel. 517-471-072

gm. Zabierzów

21 h, rolno-budowlana. Dojazd drogami gminnymi, woda i prąd przy granicy, gaz 

w odległości 100 m.

Cena 5000 zł/a

Tel. 512-244-753, e-mail: dagmat17@wp.pl

INNE

Lokal handlowy

frontowy z witryną w ścisłym centrum Zgorzelca, 31 m2 + piwnica 15 m2.

Cena 299.000 zł

Tel. 666-525-927

Lokal

Kraków, ul. Floriańska, 112 m2. Lokal z dwiema dużymi witrynami w prestiżowym 

miejscu ścisłego centrum Krakowa przy Drodze Królewskiej. Lokal z bardzo dobrą 

ekspozycją, posiada dwa wejścia bezpośrednio z ulicy oraz jedno od zaplecza. 

Ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Istnieje możliwość adaptacji 

piwnic.

Cena 34.500 zł

e-mail: florianska.krakow@gmail.com 

Lokal

Kraków, Bieżanów-Prokocim, 60,5 m2, wys. 300 cm, idealny na biuro, handel, usługi, 

gabinet, zakład fryzjerski.

Cena 199.000 zł

Tel. 601-491-634

Pensjonat

Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego remontu. Wydana 

jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz nowy projekt. Po 

remoncie uzyskamy 20 pokoi z łazienkami. Wszystkie media są doprowadzone.

Cena 1.500.000 zł

Tel. 693-029-284, e-mail: jola.styl@interia.pl

Słupki ogrodzeniowe

długość 205 cm, średnica 5 cm, stalowe z przekotkami, pokryte farbą antykorozyjną 

– 17 sztuk.

Cena 500 zł

Tel. 600-487-267

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o.
KUPI lokale użytkowe lub kamienice 

zlokalizowane w centrum miast. 
Kontakt. 665 602 080,  

email: m.bros@helios.biz.pl

KOŚCIELISKO, UL. NĘDZY KUBIŃCA

90 m2, 6 km do centrum 
Zakopanego, widok  
na panoramę Tatr

Cena 670.000 zł 

Tel. 512-351-731



ZAMIANA

Dom

gm. Drwina, Grobla, zamienię dom na dwie garsoniery.

Tel. 880-076-266, e-mail: magorzatam08@gmail.com

Działka

ok. Krakowa, Szczyglice, 9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie media 

w pobliżu. Dojazd drogą asfaltową. Zamienię na mieszkanie w rejonie ul. Bratysław-

skiej, Kijowskiej, Wrocławskiej.

Tel. 601-417-143

Mieszkanie

Kraków, Łagiewniki, jednopokojowe, 33 m2 z garażem 23 m2, blok z 2006 r. Zamienię 

na mieszkanie w Zakopanem, Kościelisku lub okolicy.

Cena do 350.000 zł

Tel. 792-802-110, 12-425-26-35, e-mail: zarembajerzy@gmail.com

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Aleksandry

47 m2, II p., komfortowe mieszkanie wyposażone i umeblowane, nowy blok z windą.

Cena 1300 zł

Tel. 695-270-068, e-mail: akoralik@canpack.eu

Kraków, ul. Białoprądnicka

Prądnik Biały, 50 m2, nowe budownictwo, strzeżone osiedle. Otwarta kuchnia (osobna) i przestron-

ny salon. Na wyposażeniu: pralka, piec elektr., lodówka, mikrofala. Widok z balkonu na ogród.

Cena 1390 zł

Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Bobrowskiego

48 m2, po remoncie.

Cena 1400 zł

Tel. 601-407-320

Kraków, ul. Bursztynowa

Prądnik Biały, 58 m2, umeblowane, słoneczne mieszkanie w nowym bloku. Dwa pokoje, 

przedpokój z szafami oraz umeblowana, widna kuchnia. Mieszkanie wyposażone jest 

w podstawowe sprzęty AGD, łazienka z WC. Dwa duże balkony przystosowane dla kotów 

(siatki na balkonie). Budynek ogrodzony, możliwość parkowania za ogrodzeniem.

Cena 1500 zł + opłaty

Tel. 509-527-925, e-mail: krasny.piotr@gmail.com

Kraków, ul. Chmieleniec

Ruczaj Podgórze Dębniki, 47,5 m2, słoneczne i ciepłe mieszkanie dwupokojowe z ja-

snym aneksem kuchennym. Wysoki standard wykończenia, drzwi antywłamaniowe 

z atestem. Podłoga: gres marmurowy polerowany (kremowy), stolarka drewniana 

okienna i drzwiowa, ekskluzywna łazienka. Wszystko wykonane w tonacji krem + 

nugat. W pełni meblowane i wyposażone. Balkon: zadaszony, wyflizowany, duży. Blok 

z dala od ulicy; okolica cicha i zielona. Widok na stadninę koni i park.

Cena 1300 zł + opłaty

Tel. 510-09-27-53

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



Kraków, ul. Dobrego Pasterza

52 m2, III p., nowy apartament z 2010 r., niedaleko centrum. Apartamentowiec 

z podziemnymi garażami, teren ogrodzony, z pełnym monitoringiem. Apartament 

kompletnie umeblowany i wyposażony. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, domofon, 

szybki bezprzewodowy internet. 

Cena 1850 zł

Tel. 516-763-122, e-mail: mieszkania@onet.eu

Kraków, ul. Garncarska

Śródmieście, 84 m2, ładne mieszkanie, spacerem 5 min do Rynku Gł. Mieszkanie jest 

całkowicie wyposażone i umeblowane w bardzo dobrym standardzie. Dwie osobne 

sypialnie, piec gazowy dwufunkcyjny (z programatorem czasowym), TV SAT, alarm, 

domofon. Łazienka z wanną + prysznic + pralka.

Cena 3100 zł

Tel. 505-892-006, e-mail: david.fijalkowski@gmail.com

Kraków, ul. Górników

56 m2, aneks kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, kuchenka, zmywar-

ka), szafy na wymiar z drzwiami rozsuwanymi, wanna narożna, balkon. Na parterze 

piekarnia, cukiernia, sklep. W pobliżu komunikacja miejska, stacja PKP.

Cena 1500 zł + opłaty

Tel. 12-657-90-59, e-mail: dbukowsk@poczta.onet.pl

Kraków, rej. ul. Grota-Roweckiego

47 m2, w pełni umeblowane mieszkanie z komórką lokatorską w nowym bloku. Dobre 

połączenie z centrum.

Cena 1300 zł + media i czynsz

Tel. 889-992-923, e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul. Kalwaryjska

44 m2, I p., dwupokojowe z balkonem. Mieszkanie komfortowo urządzone, kli-

matyzowane, w kamienicy po generalnym remoncie. W sypialni szafa na wymiar 

Komandor, łóżko 160 cm, pokój dzienny częściowo umeblowany (połączony 

z kuchnią). Kuchnia robiona na wymiar, wszystkie sprzęty są nowe, wysokiej klasy. 

Łazienka o pow. 4 m2 z kabiną prysznicową. W pobliżu sklepy, przedszkole, park, 

basen, restauracje, CH Bonarka, strzeżony parking, Bulwary Wiślane, przystanki 

tramwajowe.

Cena 1700 zł + opłaty

Tel. 666-815-001, e-mail: aleksandra.kumela@gmail.com

Kraków, ul. Lipska

52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia 3 pokoju. Nowe budownictwo, 

mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w telewizor. Istnieje możliwość podłą-

czenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media

Tel. 515-709-145

Kraków, ul. Podłęska

jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i garderobą, III p., winda, balkon. Mieszkanie 

umeblowane.

Cena 1200 zł (w tym media)

Tel. 501-669-803, e-mail: pajmax@op.pl

KUPIĘ

Mieszkanie

ok. 30 m2, ogrzewanie centralne, do wejścia lub niewielkiego remontu, do 200.000 zł.

Kontakt e-mail: jadwiga67@hotmail.com

Mieszkanie

Zdecydowanie kupię trzypokojowe, ok. 55 m2, w dobrej lokalizacji, do wejścia lub 

ewentualnie niewielkiego remontu. Mile widziane nowe budownictwo.

Tel. 693-429-164, e-mail: grazyna200@hotmail.com

KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA
36 M2, APARTAMENT, UMEBLOWANY 
I WYPOSAŻONY, 5 MIN. OD RYNKU

Tel. 601 74 06 74

Pośrednictwo  
�nansowe 

Stanisława Murzyniec.

Kredyty Hipoteczne Finansowe 
m.in. III Filar.

Ubezpieczenia.
Tel. 503 995 695
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INŻYNIER ELEKTRYK
KOORDYNUJ PRACE BUDOWY PRZYŁĄCZY 
ENERGETYCZNYCH
Inżynier Elektryk
Warszawa
Nr ref.: 1015368

Naszym Klientem jest międzynarodowy deweloper działający w sektorze 
odnawialnych źródeł energii z sukcesami na rynku polskim. W związku z rozwojem 
biznesu w Polsce poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Inżyniera 
Elektryka do pracy w Warszawie. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynacje 
prac związanych z występowaniem do spółek dystrybucyjnych (OSD) i operatora 
przesyłowego (OSP) o wydanie warunków przyłączenia, negocjacje warunków 
oraz umów przyłączeniowych, przesyłowych i dystrybucyjnych z operatorami, 
utrzymywanie stałego kontaktu z operatorami, do których sieci realizowane 
projekty są lub będą przyłączane, koordynacja prac projektowych, współpraca 
z biurami projektowymi projektującymi przyłącza energetyczne i stacje 
transformatorowe, udział w przygotowaniu budżetu poszczególnych projektów 
w części dotyczącej energetyki.

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe elektryczne oraz 
min. 2-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku specjalistycznym w spółce 
energetycznej, budownictwie elektroenergetycznym lub firmie z branży energetyki 
odnawialnej. Kandydat musi także wyrażać 
chęć do mieszkania w Warszawie oraz pracy na 
wyłączność dla Klienta. Niezbędnie wymagamy 
także podstawowego komunikowania się 
językiem angielskim.

OPERATOR MASZYN
REALIZUJ ROBOTY TOROWE
Operator Maszyn
Cała Polska
Nr ref.: 1007312

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy generalnego wykonawstwa 
realizującego na polskim rynku duże kontrakty infrastrukturalne poszukujemy 
osoby na stanowisko: Operatora ciężkich maszyn do robót torowych, który będzie 
odpowiedzialny za realizację prac za pomocą maszyn do robót torowych.

Idealny kandydat powinien dysponować wykształceniem średnim technicznym lub 
zasadniczym zawodowym o specjalności mechanicznej, elektromechanicznej lub 
elektrycznej. Kluczowym wymogiem jest posiadanie uprawnień do obsługi ciężkich 
maszyn torowych i doświadczenie w pracy - podbijarką torową, profilarką bądź 
stabilizatorem. Od kandydata oczekujemy dyspozycyjności i gotowości do podróży 
służbowych oraz rzetelności i dokładności w wykonywaniu pracy. Mile widziana jest 
znajomość języka angielskiego/hiszpańskiego.

Firma oferuje stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną 
pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych, możliwość zdobywania 
i poszerzania zawodowego doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów 
i ekspertów z Polski oraz Hiszpanii, możliwość udziału w największych projektach 
infrastrukturalnych na terenie Polski, atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne  
do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy.

ELECTRICAL DESIGN ENGNIEER
WEŹ UDZIAŁ W DUŻYM PROJEKCIE OIL&GAS
Electrical Design Engnieer
Płock
Nr ref.: 1013232

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern inżynieryjny specjalizujący się 
w projektowaniu, kompletacji dostaw i zarządzaniu budowami na projektach 
realizowanych dla przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego i chemicznego. 
W związku z aktualnie prowadzonym, dużym projektem, poszukujemy osoby, która 
wzmocniłaby dział projektowy branży elektrycznej.

Poszukujemy Inżyniera Elektryka, z min. 4-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
branży elektrycznej dla przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego, 
chemicznego lub energetycznego. Kandydat powinien doskonale orientować 
się w międzynarodowych normach dot. projektowania oraz mieć doświadczenie 
w pracy z oprogramowaniem 3D PDS (Raceway). Konieczna jest znajomość języka 
angielskiego. 

Nasz Klient oferuje wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia.

KIEROWNIK BUDOWY
NADZORUJ PRZEBIEG BUDOWY
Kierownik Budowy
Śląsk
Nr ref.: 1015343

Naszym Klientem jest prężnie działająca na rynku polskim firma z branży 
generalnego wykonawstwa. W związku z pozyskaniem nowych kontraktów 
kubaturowych w imieniu naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko 
Kierownika Budowy.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za nadzór budowy zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz zasadami BHP i p.poż. Odpowiadać 
będzie za jakość, terminowość i dyscyplinę finansową w trakcie kontraktu oraz 
nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację 
techniczną, harmonogramy i plany organizacji robót. Ponadto kontrolować będzie 
prace podwykonawców i dostawców.

Od idealnego Kandydata oczekujemy doświadczenia na stanowisku Kierownika 
Budowy, przy co najmniej jednym obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni 
20 000 m2 lub większej oraz o wartości powyżej 60 mln PLN. Wymagane 
jest również wykształcenie wyższe budowlane oraz posiadanie uprawnień 
konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń. 

Klient ofertuje możliwość prowadzenia dużych kontraktów budowlanych na terenie 
całej Polski oraz atrakcyjne wynagrodzenie (pensja podstawowa + premia).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
aplikacji wraz z klauzulą o ochronie danych 
osobowych na adres: jemiolo@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
rozmus@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
aplikacji wraz z klauzulą o ochronie danych 
osobowych na adres: maciaszek@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
siewierski@hays.pl.



Metody rekrutacji w małych  
i średnich przedsiębiorstwach

Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj nie 
posiadają w strukturze organizacji wyspecjalizowa-
nego działu HR – czyli fachowców, którzy w sposób 
profesjonalny zajmą się weryfikacją otrzymanych 
aplikacji i wyłonią spośród nich najlepszych kan-
dydatów, a następnie przeprowadzą serię rozmów 
kwalifikacyjnych czy testów kompetencji. Głównym 
celom, stawianym procesowi naboru, towarzyszą 
takie hasła jak: szybko, tanio i na tyle efektywnie, 
by zatrudniona osoba spełniała w jak największym 
stopniu postawione wymagania. W związku z po-
wyższym, przedsiębiorcy prowadzący mniejsze 
firmy decydują się głównie na zamieszczanie ogło-
szeń w dodatkach o pracy w prasie lokalnej lub 
na tablicach internetowych giełd pracy. Niezwykle 
często wykorzystują też sieć kontaktów osobistych 
w celach rekrutacyjnych. Ponadto zamieszczają 
także ogłoszenia w urzędach pracy, biurach po-
średnictwa pracy czy korzystają z usług agencji 
doradztwa personalnego. Warto zatem zapoznać 
się z technikami i nowoczesnymi narzędziami wy-
korzystywanymi w procesie rekrutacji.

Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja 
składa się z kilku podstawowych części:
•  opisu stanowiska pracy wraz z charakterystyką 

profilu osobowego kandydata,
•  umieszczenia ogłoszenia rekrutacyjnego w od-

powiednich kanałach komunikacji,
•  selekcji kandydatów,
•  wprowadzenia nowo zatrudnionego pracownika 

do organizacji.

W pierwszym etapie polegającym na precyzyj-
nym przygotowaniu ogłoszenia, należy uwzględnić 
nazwę stanowiska i zakres obowiązków. W profilu 
osobowym kandydata uwzględnia się wymagany 
poziom wykształcenia, doświadczenie określone 
w latach, znajomość języków obcych i dodatkowe 
informacje, takie jak posiadane certyfikaty, szko-
lenia, kursy, zainteresowania. Niezwykle ważny 
jest również wybór miejsca, w którym zamiesz-
czamy ogłoszenie, gdyż od tego zależy, czy infor-
macja dotrze do właściwych osób. W zależności 
od stanowiska pracy i wymaganych kompetencji, 
firmy mogą umieszczać ogłoszenia m.in. w pra-
sie, radiu, urzędach pracy, na stronach interneto-
wych, tablicach ogłoszeniowych.

Kluczowym elementem każdej rekrutacji jest 
proces selekcji kandydatów. W tym obszarze pra-
codawcy mają do dyspozycji wiele metod spraw-
dzających wiedzę, kompetencje i predyspozycje 

do pracy na danym stanowisku. Do najczęściej 
stosowanych zalicza się rozmowę kwalifikacyjną, 
testy kompetencji, prezentacje, studium przy-
padku (case study) i Assessment Center. Pierw-
sza z wymienionych – rozmowa kwalifikacyjna 
– umożliwia pracodawcy zebranie dodatkowych 
informacji o kandydacie (ponad to, co zawiera CV 
i list motywacyjny). Osobiste spotkanie pozwa-
la sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o pracę 
posiada odpowiednie kwalifikacje oraz czy za-
trudnienie kandydata przyniesie firmie korzy-
ści. Wywiad rekrutacyjny stanowi najważniejszy 
element procesu naboru nowego pracownika, 
choćby dlatego, że bez spotkania z kandydatem 
i możliwości osobistego zweryfikowania danych 
dotyczących prezentacji, sposobu wypowiedzi, 
łatwości nawiązywania kontaktu, odporności na 
stres, wzajemnej wymiany informacji dotyczą-
cych nawiązania współpracy, nie da się podjąć 
strategicznej decyzji o zatrudnieniu. Z tego też 
względu rozmowa kwalifikacyjna najczęściej 
przybiera formę wywiadu zawodowego, którego 
celem jest uzyskanie informacji uzupełniających 
dane pozyskane dzięki CV lub w wyniku zastoso-
wania innych metod rekrutacyjnych.

Wywiad zawodowy jest bardzo ważnym ele-
mentem profesjonalnej rozmowy kwalifikacyj-
nej.Jest to świadomie i celowo kierowany przez 
osobę rekrutującą dialog, umożliwiający zdo-
bycie istotnych informacji o kandydacie. Kan-
dydat odpowiada wówczas na zadane pytania, 
pozwalające zweryfikować określone kompeten-
cje, doświadczenie, wiedzę merytoryczną i jego 
nastawienie do pracy. Według badań przepro-
wadzonych przez Shackletona i Newella, 90% 
organizacji posługuje się przynajmniej jednym 
wywiadem podczas procesu selekcji kandyda-
tów. W celu zweryfikowania kwalifikacji i wiedzy 
aplikanta stosuje się także (w zależności od po-
trzeb firmy i umiejętności osoby rekrutującej) 
wywiad szczegółowy, ukierunkowany, sytuacyjny 
etc. Przygotowuje się również specjalne zada-
nia i ćwiczenia opracowane pod kątem danego 
stanowiska. Doskonałe rozwiązanie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw stanowią w tym wzglę-
dzie testy kompetencji. Świetnie sprawdzają się 
one wówczas, gdy pracodawca nie jest w stanie 
zweryfikować wiedzy i umiejętności kandydata, 
np. w przypadku znajomości mało popularnego 
języka lub specjalistycznej wiedzy z zakresu pro-
gramowania. Umożliwiają znaczną oszczędność 
czasu na etapie wstępnej selekcji, gdy musimy 

podjąć decyzję, którego kandydata warto zapro-
sić na rozmowę. Najbardziej popularne w tym 
zakresie serwisy to: PeopleTestSystems.com, shl.
com, ProfiLingForSuccess.com 

W kontekście przeprowadzania procesu re-
krutacji na stanowiska managerskie, niezwykle 
skuteczną techniką jest case study. Metoda ta 
sprawdza rzeczywiste reakcje przyszłych ma-
nagerów w wielu trudnych sytuacjach. Niejed-
nokrotnie firmy wykorzystują w tym celu tzw. 
przypadki ,,z życia wzięte” – trudne rozmowy, 
kryzysowe sytuacje, problemy, z jakimi zmagało 
się przedsiębiorstwo.

Assessment Center
Bardziej czasochłonne Assessment Center, 

stanowi kompleksowe centrum oceny przyszłe-
go pracownika. Pracownicy AC (wykwalifikowa-
ne osoby obserwujące zachowania uczestników 
sesji Assessment Center) sprawdzają kompeten-
cje kandydatów w trakcie kilkugodzinnej sesji. 
W obrębie tej metody można zlecić kandydatowi 
wykonanie dowolnego testu, przeprowadzić wy-
wiad czy case study. AC jest wysoko cenioną me-
todą przez specjalistów w dziedzinie rekrutacji, 
ponieważ umożliwia zbadanie wielu kompetencji 
i wyłonienie osób o ponadprzeciętnych cechach 
i umiejętnościach. Do minusów należy czaso-
chłonność i wysoki koszt.

Po zakończonym procesie selekcji i wyborze 
kandydata na dane stanowisko należy go wpro-
wadzić do organizacji. Można to zrobić na kilka 
sposobów, np. poprzez zamieszczenie imienia 
i nazwiska nowego pracownika w biuletynie za-
kładowym czy zorganizowanie specjalnego przy-
jęcia, podczas którego nowicjusz będzie miał oka-
zję zapoznać się ze współpracownikami. Należy 
pamiętać o stopniowym wdrażaniu w obowiązki, 
np. poprzez szkolenie wstępne, na którym nowy 
pracownik zostanie poinformowany o celach, mi-
sji i wartościach firmy. Natychmiastowe rzucenie 
kogoś w wir pracy prowadzi do natłoku informacji, 
co w konsekwencji przyczynia się do dezorganiza-
cji i zniechęcenia już na samym początku. 

Nie ma wątpliwości co do tego, że proces re-
krutacji jest skomplikowany i wymaga sporo kwa-
lifikacji zarówno od pracodawcy, jak i kandydata. 
Warto jednak pamiętać, że im sumienniej prze-
prowadzona jest rekrutacja, tym większe zyski 
generowane przez nowo zatrudnionego specjali-
stę – właściwą osobę, na właściwym miejscu.

Źródło: kadry.nf.pl



STUDIUM DOSKONALENIA  
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Profesjonalne szkolenia w ramach  
obowiązkowego doskonalenia zawodowego z listy MI

prawne  sprzedażowe i marketingowe  podatkowe
Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury  

i spełniają wymogi obowiązkowego doskonalenia zawodowego dla pośredników  
w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych. 

Tylko u nas:
 gwarancja zdobycia “godzin edukacyjnych” obowiązkowego doskonalenia zawodowego 
 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy nieruchomisty 
 profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami i doskonałymi dydaktykami 

Jeśli Ci zależy na faktycznym zdobyciu wiedzy,  
a nie tylko zaliczeniu obowiązkowych godzin edukacyjnych – skorzystaj z naszych szkoleń.

Poziom naszych szkoleń jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników, czego dowodem jest zamawianie  
przez nich szkoleń zamkniętych i indywidualnych konsultacji, które stanowią formę szkoleń ponadobowiązkowych. 

Z kompleksową ofertą oraz terminami organizowanych przez nas  szkoleń można zapoznać się na stronie: www.szkolenia.helios.biz.pl

KONTAKT:  szkolenia@helios.biz.pl, tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI



Za granicę po figę z makiem
Pomidory zamiast kokosów, Kolejne obozy pracy we Włoszech, Mądry Polak po szkodzie – to tylko wybrane tytuły publikacji,  

które pojawiły się w polskiej prasie w ostatnich 10 latach. Europejski rynek pracy otworzył Polakom szansę na szybki zastrzyk gotówki. 
Nadzieja na zarobek skłoniła rodaków do przyjmowania ofert atrakcyjnych lecz niesprawdzonych.

Do tej pory najgorsze doświadczenia Pola-
ków dotyczyły pracy sezonowej we Włoszech. 
W lipcu 2006 roku do mediów przedostała się 
informacja o rodakach zmuszanych do niewol-
niczej pracy na plantacjach pomidorów. Cały 
horror rozgrywał się w regionie Apulia, w oko-
licach Bari i Foggi. Sprawą zajął się włoski pro-
kurator do walki z mafią, który tamtejsze wa-
runki zatrudnienia porównał do obozów pracy.

Wykorzystywanie pracowników sezo-
nowych nie jest jednak wyłącznie dome-
ną Włoch. Podobne skandale miały miejsce 
w Szwecji (ogrodnictwo) czy Wielkiej Brytanii 
(hotelarstwo, budownictwo). Procedura wer-
bowania pracowników była zawsze podobna. 

Oferty pracy sezonowej za granicą najczęściej 
zamieszczane były w polskiej prasie lokalnej, 
przez co nie wzbudzały podejrzeń.

Według informacji podawanych przez 
Związek Pracowników Sezonowych, na pracę 
sezonową za granicą decyduje się rokrocznie 
ok. pół miliona Polaków. Zmianie ulega jed-
nak kierunek migracji. Jeszcze kilka lat temu 
najwięcej pieniędzy do kraju przesyłali Polacy 
dorabiający się w Irlandii czy Wielkiej Bryta-
nii. Obecnie fala migracji sezonowej zmierza 
w kierunku Odry i krajów Beneluksu. 

Nowe miejsca przyciągają nie tylko atrak-
cyjnymi zarobkami. Kusząca jest także bli-
skość Polski. Na spędzanie weekendu w domu 

pozwala szczególnie praca w Niemczech. To 
silny argument, zważywszy na to, że na szczy-
cie polskiej hierarchii wartości wciąż znajdu-
je się rodzina. Dodatkowo w Holandii czy 
Niemczech istnieją restrykcyjne przepisy do-
tyczące zatrudniania „czasowników”. Praco-
dawcom coraz mniej opłaca się zatrudniać na  
czarno. 

Czy zmiana kierunków migracji wpłynie 
na bezpieczeństwo Polaków? Czy obozy pracy 
rzeczywiście przechodzą do historii? Odpowie-
dzi na te i inne pytania znajdą Państwo w ar-
tykule „Obozy pracy – o ciemnych stronach 
pracy sezonowej”.

Źródło: rynekpracy.pl

W opinii małych i średnich firm obecny rok 
będzie lepszy niż ubiegły. Więcej przedsię-
biorstw niż w 2010 r. prognozuje wzrost sprze-
daży (33 proc.), zysków (31,4 proc.) i udziału 
w rynku (23,3 proc.). Zmniejszy się odse-
tek firm, które zakończą 2011 rok spadkiem 
sprzedaży. Z jednej strony to efekt rosnącego 
popytu, z drugiej – umiejętnego zarządzania 
kosztami. Największe pozytywne zmiany zaj-
dą w średnich firmach, a w ujęciu sektorowym 
– w branżach: informacja i komunikacja oraz 
obsługa nieruchomości.

Liczba MSP, które zwiększą inwestycje, 
będzie w 2011 r. mniejsza niż w roku ubie-
głym. W największym stopniu spadnie zainte-
resowanie inwestycjami zwiększającymi moce 
wytwórcze, szczególnie w małych firmach, 
a w ujęciu sektorowym – w firmach prowa-
dzących działalność profesjonalną, naukową 
i techniczną oraz w branży informacja i ko-
munikacja. Zainteresowanie inwestycjami 
modernizacyjnymi będzie mniejsze niż zwięk-
szającymi majątek trwały. Wzrośnie nato-
miast w stosunku do 2010 r. zainteresowanie 
wypuszczaniem na rynek nowych produktów. 
Zatrudnienie wzrośnie w tym roku nie tylko 

w relatywnie niewielkiej liczbie małych i śred-
nich przedsiębiorstw, ale będzie dotyczyć nie-
co mniejszej liczby firm niż w 2010 r. Najmniej 
zainteresowane wzrostem zatrudnienia są 
mikrofirmy (1/8). Jego wzrost planuje nato-
miast 25 proc. średnich firm. W największym 
stopniu wzrośnie liczba firm zwiększających 
zatrudnienie w sektorach: informacja i komu-
nikacja, hotele i restauracje oraz obsługa nie-
ruchomości.

W 2011 roku wzrost wynagrodzeń w sto-
sunku do ubiegłego roku obejmie jedną trzecią 
wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw. 
Liczba małych przedsiębiorstw, które podnio-
są wynagrodzenie w 2011 r. istotnie spadnie 
w relacji do 2010 r. Najbardziej wzrośnie licz-
ba firm, w których podniesione zostaną wyna-
grodzenia, w takich sektorach jak: informacja 
i komunikacja, obsługa nieruchomości, hotele 
i restauracje. W największym stopniu spadnie 
liczba przedsiębiorstw, w których wynagrodze-
nia będą rosły w takich sektorach jak: prze-
mysł, budownictwo oraz działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna.

„W 2012 roku dynamika wzrostu sprze-
daży małych i średnich firm spadnie, niższy 

bowiem będzie wzrost zatrudnienia i wyna-
grodzeń. Firmy utrzymają koszty w ryzach 
(ograniczanie wzrostu zatrudnienia i wyna-
grodzeń). Nastąpi silne spowolnienie inwe-
stycji – przede wszystkim zwiększających 
majątek trwały firm. MSP będą realizowały 
inwestycje modernizacyjne na ograniczoną 
skalę – głównym czynnikiem budującym ich 
konkurencyjność jest bowiem jakość pro-
duktów i usług. Wzrost zatrudnienia istotnie 
osłabnie. Mikrofirmy mogą nawet zmniejszyć 
zatrudnienie. Niższy też będzie wzrost za-
trudnienia w przemyśle i budownictwie. Wol-
niej będą rosły wynagrodzenia – szczególnie 
w mikrofilmach. Średnie firmy będą zwiększa-
ły płace, ale skala podwyżek będzie mniejsza 
niż w 2011 r.” – prognozuje Małgorzata Star-
czewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka 
PKPP Lewiatan.

Badania zostały zrealizowane w ramach 
projektu „Monitoring kondycji sektora MSP 
w latach 2010–2012” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Źródło: pkpplewiatan.pl

Sprzedaż i zyski firm wzrosną,  
gorzej z inwestycjami

Sprzedaż i zyski wzrosną w 2011 r. w większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw niż w przed rokiem,  
zmniejszy się natomiast zainteresowanie inwestycjami. Wolniej będzie rosło zatrudnienie. Nowych pracowników planuje zatrudnić  

tylko co ósma mikrofirma i co czwarta średnia – wynika z badania firm mikro, małych i średnich, które PKPP Lewiatan przygotował, 
realizując projekt „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010–2012”, współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badania zostały zrealizowane przez CBOS. 



O kim mowa? O młodych Europejczykach 
wkraczających właśnie na rynek pracy. Choć 
pierwsze kroki w tej dziedzinie nigdy nie były 
łatwe, nigdy nie były też tak trudne jak obec-
nie. Dlaczego tak jest? Młodzież jest zawsze 
pierwszą ofiarą hamującej i ostatnim benefi-
cjentem rozpędzającej się gospodarki. W lite-
raturze amerykańskiej zjawisko to porównuje 
się do rachunkowej zasady LIFO (last in, first 
out), przy pomocy której szacuje się ruch to-
warów w magazynie i wycenia ich wartość. 
Na język polski regułę tę tłumaczy się jako 
„ostatnie przyszło, pierwsze wyszło”. Tak też 
jest z „przepływem” młodych w przedsiębior-
stwach. W momencie gdy gospodarka wraca na 
ścieżkę wzrostu, większość firm, mając do wy-
boru pracownika młodego, niedoświadczonego 
i o ugruntowanej pozycji w branży, podejmie 
współpracę z tym drugim. Świeży absolwent 
zasili szeregi firmy dopiero jako ostatni i naj-
prawdopodobniej nie wcześniej niż wtedy, gdy 
na rynku zabraknie „starych wyjadaczy”. Z ko-
lei w okresie dekoniunktury z firmą w pierw-

szej kolejności pożegnają się osoby o najkrót-
szym stażu, najskromniejszym doświadczeniu 
czy też najniższej, realnej wartości dla przed-
siębiorstwa. Głównie ludzie młodzi.

Nie bez przyczyny od wielu lat bezrobot-
na młodzież – obok pozostających bez pracy 
niepełnosprawnych czy rodziców samotnie wy-
chowujących dzieci – zaliczana jest do grupy 
osób w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pra-
cy. Problem z brakiem pracy dla młodych ma 
bowiem wymiar strukturalny. Oznacza to, że 
nie jest zależny od koniunktury – nawet jeśli 
gospodarka rośnie w siłę i poprawia się więk-
szość ekonomicznych wskaźników, bezrobocie 
młodych nie zanika. Problem – owszem – traci 
na sile, ale nie przestaje trapić. 

Osobnym zagadnieniem są skutki, jakie 
niepowodzenia młodych na rynku pracy mogą 
mieć dla nich samych. W opozycji do większo-
ści wcześniejszych pokoleń dzisiejsi dwudzie-
stolatkowie nie doświadczyli żadnej pokole-
niowej traumy. Przeciwnie – są przywiązani do 
komfortu, który zagwarantowały im stabilne 

posady rodziców, głównie reprezentantów tzw. 
pokolenia X. Ci ostatni, dzięki pracy w dużych 
korporacjach i nierzadko astronomicznym za-
robkom, zapewnili młodym spokojne dorasta-
nie. Nie przewidzieli jednak, że „bajka” może 
się skończyć w momencie, gdy ich dzieci będą 
musiały rozglądać się za własnym źródłem 
utrzymania. Już teraz psycholodzy przewidują, 
że zmagania pokolenia Y ze znalezieniem pracy 
mogą odcisnąć piętno na ich psychice – przy-
nieść poczucie bezradności, apatię czy izolację. 
Niektórzy zaczynają wręcz mówić o nowym po-
koleniu – generacji Z, której wyróżnikiem staną 
się problemy ze znalezieniem godnej pracy.

Czy młodzi Europejczycy powinni obawiać 
się o zawodową przyszłość? Dlaczego ostatni 
kryzys jest bardziej dotkliwy dla młodzieży niż 
poprzednie? Jak wcześniejsze zawirowania go-
spodarcze odbiły się na sytuacji młodzieży na 
rynku pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania 
znajdą Państwo w artykule „Koniec bajki? Po-
kolenie Z szuka pracy”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Pokolenie „Z” szuka pracy
Nazywa się ich różnie. W zależności od kraju są pokoleniem 1000 euro, generacją praktyk, straconym pokoleniem. Oni sami mówią o 

sobie „oburzeni” lub – nawiązując do popularnego produktu firmy Apple – IPOD, co po rozszyfrowaniu i w wolnym tłumaczeniu z angiel-
skiego oznacza: niepewni, pod presją, nadmiernie opodatkowani, zadłużeni. 

WYJĄTKOWE WYJAZDOWE 
SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW,  

ZARZĄDCÓW I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH!
             

7-9 października 2011 r.

ZAKOPANE
Doskonalenie zawodowe,  

wypoczynek oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów. 
Tylko u nas:

okazja zdobycia wymaganej ilości godzin edukacyjnych obowiązkowego doskonalenia 
zawodowego
harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem  wszystkich aspektów pracy 
nieruchomisty
profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami  i doskonałymi dydaktykami
okazja zyskania nowych kontaktów biznesowych w branży
sposobność doskonałej zabawy i wypoczynku

Studium Doskonalenia Rynku Nieruchomości
www.szkolenia.helios.biz.pl � szkolenia @helios.biz.pl � tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI



www.dwutygodnik.krn.pl
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