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Tempo życia w dzisiejszych czasach wymaga od ludzi, zwłaszcza 

młodych, dużej mobilności. Stąd coraz popularniejsze staje się zatrud-
nienie w formie kontraktu. Dobry manager nie siedzi za biurkiem, ale jest 
w ciągłym ruchu. Częsta zmiana miejsc zamieszkania i ciągłe podróże 
stają się powoli wyznacznikiem sukcesu zawodowego. Warto pamiętać, 
że okres obowiązywania kontraktu to nawet kilkanaście miesięcy. Koszty 
fi nansowe, które ponosi fi rma, liczone są więc w tysiącach złotych. Kon-
cerny jednak nie oszczędzają. Mało tego, coraz więcej przedsiębiorstw 
zaczyna szukać alternatywnych rozwiązań i decyduje się na zakup lokali 
mieszkaniowych dla swoich managerów. O czym można przeczytać w ar-
tykule „Kwatera dla managera”.

Mieszkanie daje poczucie bezpieczeństwa i swobody, a co za tym 
idzie, podnosi wydajność pracy i daje możliwość prowadzenia zwykłego, 
codziennego życia. Mieszkanie dla managera przede wszystkim powinno 
znajdować się w dobrej lokalizacji, najlepiej w luksusowej dzielnicy. Jest 
on bowiem twarzą fi rmy. Jego wygląd, zachowanie, a nawet miejsce za-
mieszkania świadczą o przedsiębiorstwie. Mówią wiele o polityce fi rmy, 
jej pozycji na rynku, a także możliwościach fi nansowych. Inwestowanie 
w pracowników jest w pełni zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, 
że celem jest rozwój fi rmy.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja



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



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. 
 



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



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 sufity, 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 



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

biuro@tetnowski.pl

SPRZEDAŻ/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. 
Istnieje również możliwość sprzedaży lokali w cenie 10 000 zł/m2 netto.

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.

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)



WYNAJEM
LOKALE BIUROWO�KOMERCYJNE

KONTAKT:
601 449 294

DO WYNAJĘCIA OD 1 STYCZNIA 2012

Budynek o powierzchni 860 m2 
BIUROWO-KOMERCYJNY kat. B -
4 kondygnacje -
ok. 40 miejsc parkingowych. -

Obiekt doskonały na biuro, szkołę językową, klub fitness,  
gabinety lekarskie itd.
Dobry dojazd, świetna lokalizacja w najbliższych okolicach 
ul. Opolskiej.

30 zł netto/m2 powierzchni

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.: 1250 m2,  

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.  Stare Zabłocie: pow.: 50 a, cena: 9 300 000 PLN 

mpzp, przeznaczenie komercyjne: biura/hotel

3.  Kraków, Prądnik Czerwony: pow.: 1 ha, cena: 23 000 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



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

lokalizacja: Podgórze ul. Ludwinowska 
powierzchnia: 146 m2

liczba pokoi: 3
cena: 4500 PLN

lokalizacja: Czyżyny, al. Jana Pawła II
powierzchnia: 49 m2

liczba pokoi: 2
cena: 1800 PLN 

lokalizacja: Stare Miasto, 
ul. Kochanowskiego
powierzchnia: 56 m2

liczba pokoi: 2
cena: 2300 PLN

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja: Zwierzyniec, 
ok. ul Kraszewskiego
powierzchnia: 141 m2

liczba pokoi: 4
cena: 999 000 PLN

lokalizacja: Łobzów, ul. Urzędnicza
powierzchnia: 57 m2

liczba pokoi: 3
cena: 437 100 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Reja
powierzchnia: 70 m2

liczba pokoi: 3
cena: 550 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Kraków, Bronowice
powierzchnia: 500 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1 850 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Kasztanowa
powierzchnia: 398 m2

cena: 2 950 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, 
ok. Królowej Jadwigi
powierzchnia: 190 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Długa 
powierzchnia: 100 m2

przeznaczenie: lokal handlowy
cena: 11 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, ul. Karmelicka
powierzchnia: 137 m2

przeznaczenie: biurowy
cena: 5 500 PLN

lokalizacja: Krowodrza  
powierzchnia: 740 m2

przeznaczenie: biurowo-usługowy
cena: 51 800 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: Kraków, Wola Justowska
powierzchnia: 8,50 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 440 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Bronowice
powierzchnia: 74 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 3 300 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Prądnik Czerwony
powierzchnia: 16 a
przeznaczenie: inwestycyjna
cena: 2 900 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ





 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







We speak 
English
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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



RUDAWA GM. ZABIERZÓW duży dom 
(rezydencja) o oryginalnej architekturze z pięknie 
zaprojektowanym ogrodem i własnym stawem. 
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 wykończony 
(łazienka, panele), działka 8 a, nieogrodzona, 
ogród do zagospodarowania, 730 000 zł, of.1541

RUCZAJ UL. NORMANDZKA segment 
w zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

UL. KUJAWSKA garsoniera o pow. 16,18 m2, 
balkon, V/V (bez windy), 150 000 zł, of.1574

UL. WYBICKIEGO 55,04 m2, dwa pokoje 
z jasną kuchnia, III/X, 385 000 zł, możliwość 
garażu,of.1583

UL. RUSZNIKARSKA 55,60 m2, dwa pokoje, 
IV piętro w VI –piętrowym bloku (bez windy), 
425 000zł, of.1589

UL. REJ. ŚW. ŁAZARZA 71,17 m2, II pokoje, 
wysoki parter w kamienicy, 520 000 zł, of.1579

UL. CHOPINA 91 m2, dwa pokoje z dużą kuchnią 
położone na wysokim parterze w zadbanej 
kamienicy z lat 30-tych XX w., własność – udział, 
590 000 zł

UL.WYBICKIEGO dwupokojowe mieszkanie z jasną kuchnią o pow. 55,04 m2, duża loggia, mieszkanie 
położone na III piętrze w bloku X-piętrowym, blok z 1991 roku, ogrzewanie centralne miejskie, własność 
spółdzielcza, przynależna piwnica, cena: 385 000 zł, możliwość kupna murowanego garażu za dodatkową 
opłatą, of.1583
ŚRÓDMIEŚCIE REJ UL. ŚW. ŁAZARZA dwupokojowe mieszkanie o pow. 71,17 m2, położone na 
wysokim 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. 37m2 + 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 przestrzennego pn.: „II 
Kampus AGH” zgodnie z którym działka będzie przeznaczona pod usługi (symbol UP), 690 000 zł, of.1564

GŁOGOCZÓW GM. MYŚLENICE działka przy 
„zakopiance”, bardzo dobrze widoczna z drogi, 
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, 950 000 zł, of.1582
MYDLNIKI REJ. ŁUPASZKI działka 
o pow. 33,52 a, w opracowywanym planie 
zagospodarowania przestrzennego 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, dojazd drogą asfaltową, a ostatnie 150 m 
drogą utwardzoną, 500 000 zł, of.1548
SIEDLEC GM. KRZESZOWICE działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne, 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, 
przeznaczone 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 zagospodarowania 
przestrzennego, 545 000 zł, of.1493

OKOLICE TARNOWA nieruchomość gruntowa 
o łącznej powierzchni 12 ha, z czego 3,8 ha jest 
ogrodzone. Na ogrodzonej części są m.in.: 
wyremontowany dom z apartamentem 120 m2, 
domek gościnny, stodoła, zarybione jezioro 
(pow. ok. 1,8 ha). 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, 
działka 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 
budynku, 1 650 000 zł, of.1578
ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY położony 
w woj. małopolskim, ok. 35 km od Krakowa; 
dwór z przełomu 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 Krakowie – Swoszowicach, działka o pow. 
1,4287 ha zabudowana dworkiem mieszkalnym 
o pow. całk. 200m2, cena 6 300 000 zł

OLSZA UL. MŁYŃSKA BOCZNA umeblowana 
garsoniera o pow. 23,80 m2, III/IV, 850 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, 1900zł + pozostałe opłaty, of.1586
UL. JÓZEFITÓW dwupokojowe mieszkanie o pow. 
87m2, mieszkanie po remoncie, kuchnia umeblowana 
i wyposażona, ogrzewanie własne gazowe, 2000 zł + 
pozostałe opłaty, of. 1585
UL. KADECKA (rej. Królewskiej) – mieszkanie 
dwupoziomowe o pow. 131 m2, ogrzewanie własne 
gazowe, mieszkanie nieumeblowane, 2600 zł + 
pozostałe opłaty
UL. KOCHANOWSKIEGO 135 m2, trzy sypialnie, 
salon, kuchnia, 2 łazienki, mieszkanie umeblowane, 
4000 zł + pozostałe opłaty

UL. DŁUGA 77 m2, I piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
alarm, ogrzewanie własne gazowe, 2600 zł + VAT 23% + 
pozostałe opłaty, of.1355
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 reprezentacyjnej 
kamienicy, lokal po remoncie, alarm, kamery, ogrzewanie 
własne gazowe, 3600 zł + VAT 23% + media, of.1584
UL. KADECKA (rej. Królewskiej) dwupoziomowy lokal 
o pow. 131 m2, I i II piętro, 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, 
ogrzewanie własne gazowe, 2600 zł + pozostałe opłaty
UL. CZAPIŃSKIEGO (rej. ul. Lea) lokal biurowy na 
I piętrze o pow. 134 m2, reprezentacyjny budynek, 
ochrona 24 h, 5500 zł + VAT 23% + pozostałe opłaty
UL. KOCHANOWSKIEGO lokal na II piętrze o pow. 
135 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, 4000 zł + VAT 23% 
+ pozostałe opłaty
PODGÓRZE-DĘBNIKI UL. SKOTNICKA 
reprezentacyjny lokal biurowy o pow. 213,09 m2 
położony przy południowej obwodnicy miasta, 
I piętro, 10 650 zł +VAT 23% + opłata eksploatacyjna 
2,50 zł/m2 + VAT 23%, of.1587



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



www.abesta-dom.krn.pl 

e-mail: beata.tronow@interia.pl

Pośrednictwo nieruchomości 

ABESTA-DOM

ul. Królowej Jadwigi 154

tel.: 12 425-25-17

kom. 602-24-97-97

ul. Bronowicka, działka 6 a, WZiZT, dom wielorodzinny, ok. 700 pum-u, 1400 000 zł 
Wola Justowska, działka 10 a, WZiZT, dom jednorodzinny, 550 000 zł 
Bielany, działki WZiZT, nowe domy
Osiedle Oficerskie, stylowy dom po remoncie, 1 820 000 zł 
Piastowska, stylowy dom, 1 800 000 zł 
Wola Justowska, Park Decjusza, mieszkanie 73 m2, 590 000 zł 
Bibice, działka 8 a, widokowa, 260 000 zł 
Kryspinów (Kraków), 49 a, WZiZT, dom jednorodzinny, media. Atrakcyjna oferta. 180 000 zł 
Kasztanowa, Wola Justowska, apartament 112 m2 (całe I p.) działka przynależna do 
mieszkania 6 a. 1 050 000 zł

POŻYCZKI I KREDYTY
DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I DLA FIRM

100 % SKUTECZNOŚCI
Dostępność: 7 dni w tygodniu

TEL.: 698-055-084



MIESZKANIA
Bronowice, Rydla, 52 m2, wysoki  parter, 5 letnie, garaż i komórka 480 000 zł
Krzywda, 33 m2, parter, balkon, komfortowo wyposażone 235 000 zł

DOMY
Bielany, 200 m2, działka 15 a, standard dobry 1 500 000 zł
Bielany, bliźniak, 270 m2, działka 6 a, do zamieszkania 999 000 zł
Bielany, 333 m2, działka 8 a, 3-kondygnacyjny, standard b. dobry 1 450 000 zł
Kryspinów, 220 m2, działka 10 a, stan deweloperski 830 000 zł
Bronowice, 120 m2,działka 13 a, do remontu 860 000 zł
Wola Justowska, 300 m2, działka 4 a., do zamieszkania, nowy 20 000 000 zł

DZIAŁKI
Balice, 30 a, komercyjna, pozwolenie na 2 budynki biur.-mag. 
1000 PUM 800 000 zł

Balice,136 a, komercyjna, WZiZT na halę 4750 m2 + zaplecze biur. 4 080 000 zł
Liszki, 18 a, budowlana, uzbrojona 14 000 zł/1 a
Kraków, CENTRUM, 4,2 HA, budowlana 150 000 000 zł
Kraków, CENTRUM, 48 a, budowlana, wielorodzinna, uzbrojona 19 600 000 zł
Soboniowice, 109 a, budownictwo jednorodzinne, 20 działek 
geodezyjnych, 16 pozwoleń na budowę, 4 decyzje WZiZT, 
rewelacyjne położenie, widokowa

3 800 000 zł

Krzeszowice, 30 ha, usługowo-produkcyjna, miejscowy plan 18 000 000 zł
Bielany, 6 a, WZiZT, budowlana, widokowa 420 000 zł
Bielany, 4 a, WZiZT, budowlana, uzbrojona 280 000 zł 
Bielany, 4,85 a, uzbrojona, widokowa 325 000 zł 
Bielany, 5 a, WZiZT, widokowa, uzbrojona 350 000 zł
Wola Justowska, 14 a, widokowa, budowlana 1 100 000 zł
Wola Justowska, 13 a, uzbrojona, budowlana 800 000 zł
Podgórze, 4 a, uzbrojona, pozwolenie na budowę domu 160 000 zł
Soboniowice, 3 a, uzbrojona, budowlana, WZIZT 90 000 zł

Soboniowice, 3,5 a, uzbrojona, widokowa, budowlana 105 000 zł
Soboniowice, 3,75 a, budowlana, uzbrojona, WZiZT, widokowa 113 000 zł
Kryspinów, gmina Liszki, WZiZT, 50 a 150 000 zł

WYNAJEM
Łużycka, nowe, 2-pokojowe, 52 m2, wyposażone 18 000 zł + media
Bielany, 100 m2, umeblowane, wyposażone, parking, garaż, 2600 zł + media

Biuro Nieruchomości Areał Piotr Klimczyk 
Os. Bielany, ul. Pod Janem 5 

tel. 600 078 267
p.klimczyk.areal@onet.eu

Licencjia 
zawodowa: 
8350

► POSZUKUJEMY DZIAŁKI DLA DEVELOPERA POD 
BUDOWNICTWO WIELORODZINNE NA TERENIE KRAKOWA!
► POSZUKUJEMY DLA KLIENTA Z WARSZAWY KAMIENICY  
DO ZAKUPU W CENTRUM KRAKOWA!

  DO WYNAJĘCIA DLA PRACOWNIKÓW 
KROWODRZA, DOM O POW. 110 M2, PARKING NA 5 AUT,  
3000 ZŁ + MEDIA

 DO WYNAJĘCIA HALA MAGAZYNOWO-BIUROWA 
GMINA WIELICZKA, POWIERZCHNIA OK.850 M2 
CENA WYNAJMU: 35 ZŁ/M2

 DO WYNAJĘCIA ok1260m2 powierzchni biurowej,  
Stare Miasto  Cena wynajmu: 50 ZŁ/M2



Archiwum ofert z rynku wtórnego dostępne na stronie www.dwutygodnik.krn.pl



Czekamy na Wasze opinie: redakcja@krn.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

Bochnia, ul. Oracka
65,7 m2, I p./II p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią. Loggia 9,5 m2 (możliwość 
zabudowania – powstaje wówczas trzeci pokój), garaż i piwnica.

Cena 280.000 zł
Tel. 601-096-667, e-mail: jk5704@o2.pl

Kielce, ul. Kowalczeskiego
70 m2, 3 pokoje.

Cena 250.000 zł
Tel. 534-972-126

Kraków
24,5 m2, V p. z windą, garsoniera, umeblowany aneks, duży pokój, nowe okna 
i panele podłogowe, łazienka do remontu.

Cena 140.000 zł
Tel. 603-266-585 (po godz. 16.00)

Kraków, ul. Azory
ok. 37 m2, III p., 2 pokoje z ciemną kuchnią. Wymienione okna, grzejniki, ciepłą 
woda z MPEC, cicha okolica, plac zabaw.

Cena 237.000 zł
Tel. 506-006-615, e-mail: pilch@adm.uj.edu.pl

Kraków, ul. Białoprądnicka
60 m2, 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym (w kuchni meble na wymiar, 
sprzęt AGD).W przedpokoju oraz w sypialni szafy w zabudowie oraz mały schowek. 
Osiedle strzeżone, w pobliżu tereny zielone oraz korty tenisowe.

Cena 420.000 zł
Tel. 601-51-38-37, e-mail: kingaflo@vp.pl

Kraków, ul. Bobrowskiego
48 m2, po remoncie. Cena 1400 zł

Tel. 601-407-320

Kraków, ul. Bociana
53 m2, IV p./VI p., ustawne mieszkanie w stanie deweloperskim. Duży pokój, 
sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, łazienka, przedpokój oraz balkon (7 m2). 
Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. W mieszkaniu nie ma gazu, ogrzewanie i ciepła 
woda z MPEC. Enklawa chroniona przez agencje ochrony 24 h. Istnieje możliwość 
dokupienia miejsce parkingowego w garażu podziemnym – 28.000 zł. Doskonała 
lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd do centrum.

Cena 348.000 zł
Tel. 602-69-73-59, e-mail: trader25@wp.pl

Kraków, os. Bohaterów Września
33,9 m2, X p./X p., dwupokojowe (jeden przechodni), z wyposażeniem, gotowe 
do zamieszkania. Wspaniały widok na panoramę Krakowa i Tatr, ekspozycja okien 
w kierunku południowym.

Cena 201.000 zł
Tel. 605-110-354, e-mail: vpolo@o2.pl

Kraków, ul. Bujwida
51,07 m2, I p., apartament jednopokojowy z opcją przerobienia na 2 pokoje. Blisko 
klinik Collegium Medicum UJ, przynależna piwnica. Spokojna okolica niedaleko 
od centrum miasta.                                                       

   Cena 378.000 zł
Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com

Kraków, os. Centrum A
31 m2, wysoki parter, jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i przedpokojem 
(wnęka na szafę garderobianą). W mieszkaniu zostały wymienione: okna na 
nowe PCV, drzwi wejściowe na antywłamaniowe GERDA. Doskonały punkt ko-
munikacyjny: tramwaj, autobus, sklepy, szkoła, przedszkole.

Cena 169.000 zł
Tel. 501-650-350

Kraków, os. Centrum D
37,4 m2, IV p./IV p., 2 pokoje z kuchnią i balkonem w bloku z 1960 r. Wygodne, 
ciche, ustawne i bardzo jasne (wszystkie okna wychodzą na południe) mieszkanie 
hipoteczne w samym centrum Nowej Huty.

Cena 219.000 zł
Tel. 606-815-551, e-mail: centrum_d@interia.pl

Kraków, ul. Chełmońskiego
100 m2, atrakcyjne mieszkanie 3-poziomowe w typie penthause’u. Doskonałe 
jako mieszkanie rodzinne lub jako inwestycja pod wynajem. Mieszkanie oddane 
do użytku w 2005 r., w doskonałym stanie, wykonane i wykończone w oparciu 
o zindywidualizowany projekt. Do mieszkania należą ponadto: komórka lokatorska 
i miejsce parkingowe (własność notarialna). W otoczeniu niska zabudowa oraz 
tereny rekreacyjne.

Cena 665.000 zł
Tel. 660-262-888, e-mail: anl@gazeta.pl

Krakow, ul. Cieszyńska
80 m2, piękne, jasne, przestrzenne i słoneczne mieszkanie dwupokojowe z od-
dzielną kuchnio-jadalnią w kamienicy. Po generalnym remoncie ze wszelkimi 
nowymi instalacjami i wyposażeniem AGD. Piec dwufunkcyjny z etażowym 
ogrzewaniem daje pełną niezależność.

Cena 620.000 zł
Tel. 602-755-904, e-mail: sepo@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Drukarska
36 m2, IV p./VII p. w bloku z 2005 r. Pokój z kuchnią + komórka lokatorska. 
Standard mieszkania bardzo wysoki. Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażo-
na w sprzęt renomowanej firmy De Dietrich. W budynku winda, domofon oraz 
monitoring. Ogrzewanie centralne MPEC.

Cena 299.000 zł
Tel. 691-764-472, e-mail: makus10@op.pl 

Kraków, ul. Dywizjonu 303
28,2 m2, jednopokojowe z jasną kuchnią. Świetna lokalizacja, w pobliżu liczne 
hipermarkety, szkoły, poczty, przychodnie. Blok tuż przy Parku Skalskiego 
z bezprzewodowym internetem. Dojazd do Rynku 10 min. W klatce dwie windy, 
na każdym piętrze suszarnie. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 170.000 zł
Tel. 507-151-037,  e-mail: mondelaj@buziaczek.pl



Kraków, ul. Jerzmanowskiego
43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią i przy-
należną 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. Kalwaryjska
Stare Podgórze, 30 m2, dwupokojowe, po generalnym i kompleksowym remoncie. 
Nowe: okna, podłogi, flizy, terakota, instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewa-
nia, elektryczne itd. Ogrzewanie c.o. indywidualne gazowe (piec dwufunkcyjny). 
Mieszkanie idealnie nadaje się jako inwestycja na wynajem. 

Cena 210.000 zł
Tel. 503-011-011, e-mail: kamil.777@wp.pl

Kraków, ul. Kobierzyńska
69 m2, trzypokojowe mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Oddzielna widna 
kuchnia z jadalnią, duży 20 m2 salon z balkonem z wystawą południową, sypialnia o pow. 
13 m2 oraz pokój 15 m2. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska znajdująca się 
na parterze. Na terenie osiedla dostępny jest plac zabaw dla dzieci oraz grill.

Cena 529.000 zł
Tel. 531-370-724, e-mail: m.stalmach@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

Kraków, ul. Kraszewskiego
Salwator, 40 m2, nowe, wykończone, urządzone mieszkanie w nowym budynku 
z cichobieżną windą.

Cena 400.000 zł
Tel. 512-513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Lenartowicza
86,5 m2, ciche, jasne, ciepłe, nowy dębowy parkiet. Media: prąd, gaz, woda 
ciepła i ogrzewanie CO z sieci miejskiej. Wyposażona kuchnia z balkonem, inne 
meble. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,85 m.

Cena 950.000 zł
Tel. 606-194-196, e-mail: cison@poczta.fm

Kraków, ul. Lipińskiego
57,1 m2, II p./ IV p., blok z 2001 r. Dwie sypialnie, duży salon z aneksem ku-
chennym, balkon. Na podłodze panele oraz płytki (kuchnia, łazienka). Mieszkanie 
jest zadbane i starannie utrzymane. Sprzedawane bez mebli (poza zabudową 
na stałe). Do mieszkania można dokupić miejsce postojowe w hali garażowej 
pod blokiem wraz z komórką lokatorską (osobna księga wieczysta) w cenie  
30.000 zł.

Cena 398.000 zł
Tel. 693-664-324, e-mail: grzegorzbaster@lama.net.pl

Kraków, ul. Łokietka
58 m2, I p., komfortowe mieszkanie w bloku z 2006 r. Jasna ekspozycja południo-
wa-zachodnia. Na podłogach deska barlinecka, kuchnia i łazienka wykończone 
w wysokim standardzie. W cenie miejsce parkingowe.

Cena 410.000 zł
Tel. 500-216-311 

 e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Marchołta
Śródmieście, 51,1 m2, VI p., dwupokojowe, w stanie deweloperskim. Zlokalizo-
wane 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

Kraków, os. Na Stoku
dwupokojowe. 

Cena 239.000 zł
Tel. 602-620-093

Kraków, ul. Nowosądecka
60 m2, II p./VII p., trzypokojowe w bloku z 2001 r. Pokój dzienny wraz z aneksem 
kuchennym ok. 28 m2, 2 pokoje po 9 m2, przedpokój oraz duża i przestronna 
łazienka. W przedpokoju znajdują się dwie szafy zabudowane z lustrzanymi 
drzwiami frontowymi firmy Komandor. Przed blokiem parking strzeżony z wjazdem 
przez bramę sterowaną pilotem, teren ogrodzony.

Cena 395.000 zł
Tel. 531-367-237 

 e-mail: tbd@o2.pl

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

NA SPRZEDAŻ
ul. MAZOWIECKA 

44 m2, 2 pokoje 
z jasną kuchnią 
i z loggią, II p., 
zadbany blok 
z 1964 r.

Cena 319.000 zł
Tel. 607 518 032



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, Prądnik-Biały
41,5 m2, dwupokojowe do indywidualnego wykończenia. Teren ogrodzony, cicha 
i spokojna okolica.

Cena 216.000 zł
Tel. 605-113-011, e-mail: saiko01@wp.pl 

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

Krowodrza, ul. Rusznikarska
 60,4 m2, VII p./VII p., dwupokojowe, budownictwo z 2000 r. Mieszkanie wido-
kowe, solidny budynek z cegły, doskonała lokalizacja, 2 parki, wolne miejsca 
parkingowe. Sprzedam lub zamienię. Proszę o propozycje.

Cena 490.000 zł
Tel. 608-290-667

Kraków, Salwator
70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, suteryny 110 m2 (do częścio-
wego 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 poko-
je, łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone jest nowocześnie, do wejścia 
po odświeżeniu. 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 bezpo-
średnim sąsiedztwie 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

Kraków, ul. Spółdzielców
37 m2, III p./X p., 2 windy. Mieszkanie składa się z sypialni, dużego pokoju 
(przechodniego), kuchni (z oknem do pokoju) i łazienki. W mieszkaniu są nowe, 
plastikowe okna, nowe instalacje, centralna ciepła woda i centralne ogrzewanie 
miejskie (opomiarowane). Zabudowana szafa wnękowa. Do mieszkania przynależy 
niewielka piwnica. Brak balkonu.

Cena 193.000 zł
Tel. 606-138-794, e-mail: bozena67549@gmail.com

Kraków, ul. Szuwarowa
70 m2, trzypokojowe, dwupoziomowe, zadbane, wyjątkowe osiedle.

Cena 450.000 zł
Tel. 534-999-126

Kraków, os. Szkolne
47,5 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką. Mieszkanie po 
remoncie, parkiet, nowe okna oraz instalacje elektryczna i gazowa.

Cena 270.000 zł
Tel. 661-122-136

Kraków, os. Teatralne
64,5 m2, II p./III p., trzypokojowe, stan bardzo dobry, blok z cegły. 

Cena 370.000 zł
Tel. 697-777-520, e-mail: bursaj@interia.eu

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

Cena 355.000 zł do negocjacji
Tel. 508-823-669

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.

Kancelaria Prawna „Realność” Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami,  
ul. Mazowiecka 117, 30-023 Kraków, tel:12/6331549, tel/fax:12-63237-96, 

www.realnosc.eu

REPREZENTACYJNY DOM DO SPRZEDAŻY,  
W KRAKOWIE BRONOWICACH PRZY UL. PASTERNIK.

Dom ma pow. całk. 380 m2, pow. użytk. 300 m2 i składa  
się z parteru i 2 pięter, jest podpiwniczony. Ma 10 pokoi, 
3 łazienki, 2 kuchnie, zbudowany jest w 1971 r., z cegły 
i pustaka, jest ocieplony. Stolarka okienna drewniana, 
częściowo trójwarstwowa. Na podłogach parkiety.  
Ogrzewanie centralne gazowe. 
Stan techniczny dobry, termin opuszczenia  
do uzgodnienia, stan prawny bez zastrzeżeń.
Pow. działki 4 a. Na działce wydzielony parking  
na 3 samochody. 
UWAGA: NOWA OFERTA!
Cena: 1 mln zł. Sprzedaż prowadzi na zasadach  
wyłączności: 



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

ok. Ciężkowic i Bobowej, Siedliska
 130 m2, działka 30 a. Komfortowy dom drewniany (dworek) z pięknym kamien-
nym tarasem. Parter (90 m2): pokój gościnny z kuchnią, spiżarnia, 2 sypialnie, 
łazienka, duży holl z garderobą, wiatrołap z pom. gospod. Poddasze (40 m2) do 
adaptacji. Działka widokowa, zagospodarowana, zbudynkiem gospod., stodołą 
i garażem. Możliwość dokupienia działki bud.-rol. (50 a) w cenie 49.000 zł

Cena 260.000 zł
Tel. 668-318-877

Głogoczów
160 m2, działka 7 a, ocieplony, media w domu, brak szamba i C.O.

Cena 399.000 zł
Tel. 691-124-062, e-mail: ewelinaa.kania@gmail.com

gm. Iwanowice, Poskwitów
rezydencja o pow. 165 m2, działka 23 a, pięknie zagospodarowana.

Cena 770.000 zł
Tel. 609-521-038

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

Krakow, ul. Homolacsa
270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim niepełnym. Tynki 
wewnętrzne, wszystkie media doprowadzone do budynku, instalacja alarmowa, 
tv, prąd rozprowadzony w całym budynku. Trzy poziomy mieszkalne. Pełne 
podpiwniczenie z garażem na dwa samochody, kotłownie oraz saunę. Dojazd 
asfaltowy z dwóch stron.

Cena 730.000 zł
Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl

Krakow, ul. Jaskra
Wzgórza Krzesławickie, 250 m2, działka 5,5 a. Duży garaż (ok. 50 m), salon 
z tarasem, 3  sypialnie każda z balkonem oraz duży pokój kominkowy z tarasem 
(ok. 20 m2). W oknach żaluzje antywłamaniowe. Podpiwniczenie na połowie 
domu – siłownia, kotłownia gazowa, pom. gospodarcze. Stan domu dobry, ogród 
zadbany, ciekawy układ pomieszczeń.

Cena 699.000 zł
Tel. 501-340-201, e-mail: beata.barbakan@gmail.com

Kraków, ul. Jadwigi Majówny
230 m2, działka 5 a, zabudowa bliźniacza, 5 pokoi, salon, kuchnia, 2 łazienki, 
garderoba, kotłownia i garaż. Dom oddany do użytku w 2011 r., posiada wszyst-
kie przyłącza do miejskich sieci. W pobliżu znajdują się 2 szkoły, w tym jedna 
prywatna, przedszkole, sklep, kościół, komunikacja miejska (autobus). Z okien 

piękny widok na Las Wolski, wokół dużo terenów zielonych.
Cena 985.000 zł

Tel. 600-504-696, e-mail: starpac123@gmail.com 

Kraków, Podgórze
210 m2, działka 7 a. Parter: wiatrołap, hall, przedpokój, kuchnia, jadalnia, salon, 
duży gabinet, łazienka, pralnia, pom. gosp., garaż. Piętro: cztery pokoje, hall 
i łazienka. Działka zagospodarowana, ogrodzenie z naturalnego kamienia z kutymi 
elementami, wybrukowany podjazd, 2 tarasy, balkon. Dom może spełniać funk-
cje dwurodzinnego, ponieważ posiada niezależne wejście na piętro. Ogrzewanie 
gazowe lub kominkiem z rozprowadzeniem, bardzo starannie ocieplony.

Cena 790.000 zł
Tel. 601-937-262, e-mail: jurek1502@op.pl

Kraków, ul. Spacerowa
219 m2, działka 7 a, wybudowany w tym roku, posiada dojazd drogą asfaltową. 
6 pokoi, 3 łazienki + wc, balkony oraz garaż. Podciągnięty prąd, kanalizacja 
w trakcie realizacji, woda i gaz na działce obok.

Cena 620.000 zł
Tel. 12-267-25-33, e-mail: alek.skirpan@gmail.com 

Michałowice
228 m2,działka 10 a, projekt Pigwa (Archeton) z podwójnym garażem, stan de-
weloperski. Parter: salon połączony z kuchnią, kotłownia, łazienka, przedpokój 
oraz podwójny garaż. Poddasze: duża sypialnia, trzy pokoje, oraz duża łazienka. 
Dom posiada kompletną instalację elektryczną, TV, internetową i alarmową oraz 
instalacje wod.-kan.-gaz. wraz z kaloryferami i piecem Vaillant.

Cena 800.000 zł
Tel. 505-834-370 , e-mail: domnalesnej@gmail.com 

Michałowice
216 m2, działka 6 a, dom w stanie surowym z możliwością wykończenia. Pilna 
sprzedaż, bez pośredników.

Cena 390.000 zł
Tel.502-219-297

gm. Michałowice-Książniczki
151 m2, działka 8 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. 
Działka widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 560.000 zł
Tel. 601-400-105

gm. Michałowice-Książniczki
168 m2, działka 7,7 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. 
Działka widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 570.000 zł
Tel. 601-400-105

Mogilany
163 m2, 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 skomu-
nikowane z Krakowem.

Cena 420.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.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

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 zieleń, 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
120 m2, ogrodzona działka 9 a, sąsiedztwo domów i willi oraz duża działka 
w kształcie kwadratu z WZiZT pod budownictwo jednorodzinne, usługi.

Cena 30.000 zł/a
Tel. 696-135-701, 664-198-007

Soboniowice
82 a, dom z działką w kształcie kwadratu. Działka jest ogrodzona, duża, istnieje 
możliwość wydzielenia kilku działek.

Cena 32.000 zł/a
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

Wieliczka
ul. Ochota, 150 m2 + 40 m2 poddasze, działka 3 a, zabudowa szeregowa, stan 
deweloperski, zgoda na użytkowanie.

Cena 530.000 zł
Tel. 504-164-807

Wieliczka
150 m2, działka 3,8 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 2 łazienki, gar-
deroba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 549.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
150 m2, działka 2,2 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 2 łazienki, gar-
deroba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 499.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
83 m2, działka 3,4 a, ścisłe centrum, wspaniała lokalizacja zarówno do mieszkania, 
jak i do prowadzenia działalności. Budynek do generalnego remontu w środku. 
Woda, prąd w budynku, gaz w granicy działki.

Cena 270.000 zł
Tel. 513-013-411, e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl 

ok. Wiśniowej, Myślenica
165 m2, działka 14 a, dom nowy, murowany z cegły, docieplony, kryty dachówką. 
Ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, prąd siła, woda ze studni + 
hydrofor, szambo.

Cena 380.000 zł
Tel. 607-697-804, e-mail: szywoj@poczta.onet.pl

Wola Batorska
180 m2, działka 42 a, dom całkowicie wykończony, umeblowany, wysoki stan-
dard. Działka zagospodarowana (las brzozowy, krzewy, starodrzew) + działka 
rolna o pow. 38 a.

Cena 680.000 zł do negocjacji.
Tel. 505-067-252

Zabierzów
188 m2, działka 8 a. Jednorodzinny, wolnostojący, wg projektu „Lubczyk II”. 
W trakcie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej działce, ok. 100 m do 
przystanku komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł
Tel. 601-439-397

gm. Zielonki, Brzozówka
220 m2, działka 44 a, 11 km od Krakowa. Dom wybudowany w 2005 r. + garaż 
wolnostojący.

Cena 1.950.000 zł
Tel. 501-348-874 

 e-mail: mit4444@interia.pl

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

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

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



DZIAŁKI

Alwernia
działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi 
Kraków – Oświęcim.

Cena do uzgodnienia
Tel. 12-353-77-69

gm. Bochnia, Nieszkowice Małe
 56 a, budowlana, blisko Raby, atrakcyjna, w sąsiedztwie domów. Media: woda, 
gaz, prąd, kanalizacja. Oddana do wyceny.

Cena 200.000 zł
Tel. 515-608-318

Cholerzyn
78 a, działka w rejonie Lot Catering, o szer. 21 m (obok również do sprzedania 
ok. 14 m). Działka położona w okolicach drogi z lotniska do Kryspinowa, idealna 
na działalność komercyjną, hale itp.

Cena 25.000 zł/a
Tel. 12-285-69-55, e-mail: iwones75@wp.pl

Damienice
17 a, budowlana, prostokątna (20 m x 80 m). Na działce: gaz, prąd, studnia. 
W pobliżu rzeka Raba, Puszcza Niepołomicka, kryty basen.

Cena 8000 zł/a
Tel. 515-134-851, e-mail: jolakrk@interia.pl

Głogoczów
11,6 a, budowlana, uzbrojona, wymiary: 29x40 m. Położona na granicy Mogilan 
i Głogoczowa w sąsiedztwie lasu z widokiem na góry. Dojazd drogą asfaltową.

Cena 133.400 zł
Tel. 600-887-760, e-mail: grazyna.studencka@onet.pl 

gm. Jerzmanowice, ok. Doliny Będkowskiej
2 działki po 10 a, 20 km od Krakowa. Cena do uzgodnienia

Tel. 602-859-629

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, widokowa, przy sprzyjającej pogodzie widać Tatry. 
Wszytskie media w pobliżu (także internet, telefon). Całość ogrodzona, dojazd 
drogą asfaltową. Możliwa zamiana na mieszkanie w Krakowie (rej. ul. Kijowskiej, 
Wrocławskiej, Bratysławskiej).

Cena 345.000 zł do negocjacji
Tel. 601-417-143, 691-907-333

Kraków, ul. Astronomów
Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34 x 200 m, złożona WZ na domki jedno-
rodzinne.

Cena 1.200.000 zł
Tel. 501-249-249, e-mail: rp@jrp.pl

Kraków, ul. Chełmska
30 a, piękna, cicha i wyjątkowa działka widokowa, z ekspozycją południową 
wschodnią. Prawomocne WZiZT, przewidujące budowę domu jednorodzinnego 
wraz z garażem (max 400 m2). Możliwy podział pod dwa domy. Wszystkie media 
w drodze, 6 km do centrum oraz 3 km do węzła autostradowego.

Cena 1.300.000 zł
Tel. 698-203-515

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

Kraków, ul. Księcia Józefa
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). Możliwa zamiana 
na dom, położony do 25 km od centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

Kraków, Pasternik, ul. Zaborowska
0,777 ha Cena 350.000 zł

Tel. 505-396-680

Kraków, os. Soboniowice
1 ha z WZ, możliwość wydzielenia działek pod usługi, handel i domki jednoro-
dzinne.

Cena do uzgodnienia
Tel. 664-198-007

Kraków, Wola Batorska
31 a, budowlana, media z kanalizacją włącznie, WZ, pozwolenie na budowę.

Cena 120.000 zł
Tel. 510-633-598

Libertów
13 a, budowlana, ok. 500 m od granicy Krakowa. 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 sąsiedz-
twie las, park z placem zabaw, przedszkole, szkoła oraz komunikacja miejska.

Cena 400.000 zł
Tel. 504-190-695, e-mail: anialesniak@o2.pl

NA SPRZEDAŻ  KURDWANÓW, UL. WYSŁOUCHÓW
18,5 m2 (42 m2 po podłodze), 1 pokój,  

poddasze, blok z 1998 r.
Cena 150.000 zł        Tel. 607 518 032



ok. Michałowic, Maszków
56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), wszystkie 
media.

Cena 850.000 zł
Tel. 506-262-238, e-mail: ryszard_c@yahoo.com

Michałowce
16 a, uzbrojona

Cena 380.000 zł
Tel. 505-396-680

gm. Michałowice, Książniczki
48 a, budowlana, uzbrojona, przy drodze asfaltowej. W odległości 2 km od działki 
– apteka, szkoła, sklep ogólnospożywczy.

Cena 13.000 zł
Tel. 604-433-935

Mników
8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. Działka na 
terenie ogrodzonym, dojazd droga asfaltową oraz utwardzoną. Media w dro-
dze. Teren cichy, w pobliżu las i Dolina Mnikowska oraz oddalony o 5 km zalew 
w Kryspinowie.

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

ok. Morawicy
 4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Wita-
minka” 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

ok. Myślenic, Stróża
26 a, do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gaz na działce, kształt prostokąta. 

Cena 6500 zł/a 
Tel. 516-471-386

Nad rzeką Kisielina
0,67 ha, działka rolna i las, możliwość przekwalifikowania na działkę budowlaną, 
ekologiczna okolica.

Cena 100 zł/a
Tel. 12-415-22-97

Piekary
10 a, rolna z WZ i rozpoczętą budową (+ plan domu). Media: podłączony gaz 
i prąd, woda i kanalizacja na działce sąsiedniej. Teren płaski, widok na Bielany. 
Działka częściowo ogrodzona i zadrzewiona, dobra komunikacja z Krakowem.

Cena 26.000 zł/a
Tel. 505-396-680 

 e-mail: agnesmm@poczta.onet.pl

Podstolice
dwie działki o pow. 10 i 11 a, sąsiadujące ze sobą, ok. 15 km na południe od Krakowa. 
Każda z opinią urbanistyczną dot. zabudowy mieszkaniowej. Teren działek uzbrojony, 
płaski, przestrzenny, przy ruchliwej drodze. Dojazd do każdej z działek. 

Cena 10.000 zł  
Tel. 668-443-756

Przylasek Rusiecki, ul. Ciekowiec
trzy działki o pow.: 8,4 a; 7,9 a; 10 a; współudział w drodze, media w zasięgu

Cena 11.500 zł/a
Tel. 691-330-002

Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa
7 a, budowlana, media przy działce. Cena 109.000 zł

Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Sidzina
17 a, budowlana, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a. 
Tel. 506-349-093

ok. Skawiny, Sidzina
17 a, budowlana, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a
Tel. 506-349-093

Skawina
13,5 a, położona w atrakcyjnym pod inwestycje i budowę terenie. Media, bez-
pośredni dojazd od drogi głównej.                           Cena 230.000 zł

Tel. 793-585-255, e-mail: homm5@vp.pl

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

Swoszowice
12 a z pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego.

Cena 360.000 zł
Tel. 695-749-936, e-mail: a.klempa@wp.pl

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 Kraków – Limanowa
0,16 ha, komercyjno-budowlana, uzbrojenie obok. Idealna na motel, stację 
benzynową, parking, myjnię, dom mieszkalny.

Cena 7000 zł/a do negocjacji (możliwość spłaty w ratach)
Tel. 12-415-22-97



Trasa Szarów-Tarnów
48 a, droga dojazdowa, uzbrojenie obok.

Cena 500 zł/a (możliwość spłaty w ratach)
Tel. 12-415-22-97

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

gm. Zielonki, Brzozówka
36 a, rolno-siedliskowa, widokowa, stok południowy. Sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie. 
 Cena 400.000 zł

Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

INNE

Komplet sztućców
srebro, próba 800, sztućce nieużywane z lat 80. „Księstwo warszawskie”, 
gładkie, 30 szt. Uzupełni Twój gustownie urządzony dom za okazyjną  
cenę. 

Cena 15.000 zł do negocjacji
Tel. 506-838-648, 787-937-858

Hala handlowo-produkcyjno-usługowa
Wadowice, przy drodze krajowej 52. Hala o pow. 240 m2, 2008 r., działka 15 a. 

Cena 1.200.000 zł netto do negocjacji
Tel. 531-700-838, 604-790-088, e-mail: animax13@op.pl

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2, parter, wejście od ulicy.

Cena 249.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

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

Restauracja
Kraków, os. Czyżyny, 320 m2, działająca od 1992 r. Cena 1.500.000 zł

Tel. 606-289-621, e-mail: zuzannalenko@vp.pl

ZAMIANA

Działka
ok.Krakowa, Szczyglice,9-10 a, zbliżona do kwadratu, widokowa, przy sprzyja-
jącej pogodzie widać Tatry. Wszystkie media w pobliżu (także internet, telefon). 
Całość ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Zamienię na mieszkanie w Krakowie 
w rej. ul. Kijowskiej, Wrocławskiej, Bratysławskiej.

Tel. 601-417-143, 691-907-333

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Białoprądnicka
50 m2, nowe budownictwo, osiedle strzeżone (ochrona). Bardzo dobry dojazd, 
blisko park i Dworek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, restauracja. 
Widok z balkonu na ogród (sad). Mieszkanie bardzo ciepłe, niskie koszty eks-
ploatacji. Bardzo słoneczne. Otwarta kuchnia (osobna) i przestronny salon. Na 
wyposażeniu: pralka, piec elektr., lodówka, mikrofala.

Cena 1390 zł
Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Dwernickiego
75 m2, III p., trzypokojowe, ekskluzywne, nowa kamienica z windą. Mieszkanie 
jest stylowo umeblowane i wyposażone. Wymagana kaucja.

Cena 3000 zł + media
Tel. 696-751-244, e-mail: lysko-it@online.no

Kraków, al. Kijowska
75 m2, VIII p., trzypokojowe z loggią. Niezależne pokoje, jasna kuchnia, osobno 
łazienka i WC, ładnie umeblowane i w pełni wyposażone w AGD. Zabudowane 
szafy, telewizja kablowa plus internet, miejsca parkingowe na terenie zamkniętym. 
Umowa najmu min. do czerwca 2012 r. lub dłuższa.

Cena 1150 zł
Tel. 602-755-904, e-mail: jpodoba@interia.pl 

Kraków, ul. Kremerowska
56 m2, po kapitalnym remoncie, w pełni urządzone.  Cena 1900 zł + media

Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Krowodrza
54 m2, dwa pokoje z kuchnią otwartą na pokój dzienny. Sypialnia z oknem bal-
konowym i balkonem (ok. 3 m2). Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. Pod-
ziemny monitorowany garaż z bramą wjazdową na pilota. Teren monitorowany 
z całodobową ochroną. Ogrzewanie centralne, woda ciepła centralna.

Cena 1800 zł + opłaty
Tel. 664-968-718, e-mail: juwa47@gmail.com

Kraków, ul. Lipska
52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia trzeciego pokoju. Nowe 
budownictwo, mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w telewizor. Istnieje 
możliwość podłączenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media
Tel. 515-709-145



Kraków, ul. Malachitowa
55 m2, trzy nieprzechodnie pokoje, komfortowo urządzone. Mieszkanie wypo-
sażone w telewizor, pralkę, lodówkę i zmywarkę. Media są opomiarowane. Do 
osiedla dojeżdżają autobusy: 125, 183 oraz 143. W pobliżu dojazd do trasy S-7. 
Wymagana kaucja 1300 zł

Cena 1300 zł + czynsz 150 zł + media
Tel. 605-576-484 , e-mail: asiawron@wp.pl

Kraków, ul. Na Szaniec
41 m2, II p./IV p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią, przedpokojem i łazienką. 
Mieszkanie jest umeblowane, brak jedynie łóżek. Kuchnia w pełni umeblowana, 
wyposażona w kuchenkę i piekarnik oraz lodówkę. Ogrzewanie miejskie. Bardzo 
dobra lokalizacja.

Cena 1750 zł
Tel. 504-058-585, e-mail: slawomir_cichon@interia.pl

Kraków, ul. Niezapominajek
 46 m2, mieszkanie z ogródkiem.

Cena 800 zł + czynsz + media
Tel. 728-485-523, e-mail: kzlotko@interia.pl 

Kraków, ul. Pachońskiego
52 m2, IV p./VIII p., trzypokojowe z balkonem, całkowicie umeblowane. Nowy 
piec gazowy, okna PCV, parkiety. Budynek z windą, ocieplony. Wynajem bezpo-
średnio od właściciela.

Cena 1200 zł/m-c + opłaty
Tel. 506-369-320, e-mail: jadwiga67@hotmail.com

Kraków, ul. Piłsudskiego
106 m2, 2 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia, miejsce postojowe, wysoki standard.

Cena 6500 zł + opłaty + kaucja
Tel. 692-476-480

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

Kraków, ul. Radzikowskiego
50 m2

Cena 1500 zł
Tel. 509-601-335, e-mail: masb75@wp.pl

Kraków, Ruczaj
60 m2, 2 pokoje, wyremontowane i umeblowane z garażem.

Cena 1450 zł + czynsz ok. 240 zł + media
Tel. 534-972-126

Kraków, os. Szklane Domy
29 m2, I p./ VI p. z windą, jednopokojowe z wnęką sypialnianą, oddzielną 
kuchnią, przedpokojem i łazienką. Świeżo wyremontowane i gustownie urzą-
dzone. Mieszkanie wyposażone w dwie nowe, bardzo pojemne szafy wnękowe, 
nowe meble kuchenne IKEA, wersalkę, pralkę, lodówkę i kuchenkę gazową. 
Nowe okna.

Cena 900 zł
Tel. 604-127-679 , e-mail: artur.wroblewski@yahoo.pl

Kraków, ul. Ugorek
42 m2, dwupokojowe, w pełni wyposażone (m.in. zmywarka, lodówka, kuchenka) 
i umeblowane – do wejścia. Bardzo dobra lokalizacja. Z mieszkania rozpościera 
się widok na panoramę Krakowa, co bez wątpienia stanowi dodatkowy atut 
mieszkania.

Cena 1600 zł + opłaty
Kontakt e-mail: wynajemmieszkaniaugorek@gmail.com

Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)
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Kraków, Witkowice, os. Marszowiec
125 m2, działka7 a, z ogrodem, garażem i miejscem postojowym. Samodzielne, 
komfortowe piętro domu z osobnym wejściem. Całość umeblowana i wyposa-
żona w sprzęt AGD i PRTV, internet. Salon z kominkiem (40 m2), duża kuchnia 
z jadalnią, 3 sypialnie z balkonami, łazienka, wc, duży hall.

Cena do uzgodnienia
Tel. 668-318-877

DOMY

Wieliczka
170 m2, pół bliźniaka, nowy. 3 sypialnie, 2 garderoby, salon, kuchnia, pokój 
biurowy, 2 łazienki, kotłownia z pralnią, garaż.

Cena 2700 zł/m-c + woda, prąd, gaz
Tel. 12-378-30-86

Zielonki, os. Marszowiec
200 m2, superkomfortowy, do wynajęcia umeblowany lub pusty. Parter: salon 
z kominkiem, kuchnia z jadalnią, łazienka, duży taras, garaż. Piętro: 4 sypialnie, ła-
zienka. Wokół domu zagospodarowany ogród i dodatkowe miejsca parkingowe.

Cena 4200 zł + media
Tel. 668-318-877, e-mail: jola1301@interia.pl

 INNE

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Floriańska, 96 m2, I p. w zabytkowej kamienicy. doskonale nadający 
się na kancelarię, prestiżowe biuro.

Cena 4400 zł
e-mail: apartamenty.fl orianska@gmail.com

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2. Możliwość wynajęcia na mieszkanie.

Cena 1900 zł/m-c + opłaty
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Lokal biurowo-usługowy
Kraków, ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny hall, wejście 
z ulicy, wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media
Tel. 503-577-488

Lokal biurowy
Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2, I p.

Cena 4000 zł netto
Tel. 0049-151-119-586-43

Lokal biurowy
Kraków, ul. Floriańska, 16 m2, atrakcyjny przeszklony lokal w pasażu handlowym

Cena 2200 zł
e-mail: fl orianska.pasaz@gmail.com

Lokal biurowy
Kraków ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny hall, wejście 
z ulicy, wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media
Tel. 503-577-488

Lokal handlowo-usługowo-gastronomiczny
Kraków, ul. Radzikowskiego, 54 m2, atrakcyjny, wykończony. Lokal na parterze, 
frontowy, narożny z dużymi witrynami i dwoma wejściami.

Cena 3900 zł
Tel. 602-755-930

mail: e.sapalska@interia.eu

Lokal handlowo-usługowy
 Kraków, ul. Rynek Dębnicki, 70 m2, przyziemie kamienicy, 3 pomieszczenia, wc, 
pokój socjalny. Witryna od strony Rynku Dębnickiego oraz trzy okna od strony ul. 
Tynieckiej. W lokalu prąd, siła, linia telefoniczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie 
elektryczne akumulacyjne (3 piece), alarm.

Cena 3600 zł
Tel. 503-587-976, e-mail: semgeb@wp.pl

Lokal
Kraków, ul. Szlak, 42 m2, w podziemiu kamienicy, wejście bezpośrednio od ulicy. 
Dostęp dla pracowników jest z oddzielnego wejścia w dowolnych godzinach, dla 
klientów jedynie w godzinach 10–18.

Cena 2000 zł
Tel. 501-224-350

e-mail: szlak8a@orange.pl

Ogłoszenia drobne publikowane 
na łamach 

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości” 
są zamieszczane na portalu 

krn.pl



WYJĄTKOWE WYJAZDOWE 
SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW,  

ZARZĄDCÓW I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH!
             

9-11 grudnia 2011 r.

SZCZYRK
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



ODPOWIEDZIALNY KIEROWNIK KONTRAKTU
KOORDYNUJ REALIZACJĘ BUDOWY OBIEKTU
Kierownik Kontraktu
Cała Polska
Nr ref.: 1015337

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 Kontraktu/ Kierownika Projektu. 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynowanie realizacji 
budowy obiektu użyteczności publicznej. Kierownik Projektu zarządzać będzie 
podległym zespołem - Kierownik Budowy, Kierownicy Robót, Inżynier Budowy 
i odpowiadać będzie za jakość, terminowość oraz wynik finansowy prowadzonego 
kontraktu. 

Od idealnego Kandydata oczekujemy doświadczenia na stanowisku Kierownika 
Kontraktu/Kierownika Projektu przy minimum jednym obiekcie użyteczności 
publicznej o wartości min. 50 mln PLN. Wymagane jest również wykształcenie 
wyższe techniczne oraz dobra znajomość języka angielskiego. Kandydat, który 
obejmie stanowisko Kierownika Kontraktu, powinien posiadać wysoko rozwinięte 
umiejętności kierowania zespołem oraz umiejętności negocjacyjne. 

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

EFEKTYWNY KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCJI
NADZORUJ REALIZACJĘ PROWADZONEJ INWESTYCJI
Kierownik Działu Inwestycji
Warszawa
Nr ref.: 1016793

Naszym Klientem jest sieć sklepów zlokalizowana na terenie całego kraju. 
W związku z ekspansją sieci zarówno w Polsce jak i planowanymi nowymi 
inwestycjami poza granicami poszukujemy osoby, która obejmie stanowisko 
Kierownika Działu Inwestycji.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za koordynację procesu 
inwestycyjnego związanego z otwarciem nowych sklepów i modernizację 
istniejących placówek. Odpowiadać będzie za ocenę lokalizacji pod względem 
technicznym, poprowadzenie przetargów na podwykonawców (biura projektowe, 
firmy budowlane), negocjacje z podwykonawcami i nadzór nad realizacją do 
przekazania obiektu do użytkowania. 

Od idealnego Kandydata oczekujemy doświadczenia na podobnym stanowisku oraz 
wykształcenia wyższego technicznego (architektura bądź budownictwo). Wymagana 
jest również umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym i budżetem, dobra 
organizacja pracy własnej, umiejętności analityczne oraz samodzielność w działaniu. 

Nasz Klient oferuje ciekawą pracę, samodzielne stanowisko i raportowanie do 
zarządu.

DOŚWIADCZONY KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH
ZARZĄDZAJ PRACAMI ROBÓT DROGOWYCH
Kierownik Robót Drogowych
Województwo Małopolskie
Nr ref.: 1016488

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana z obszaru budownictwa 
infrastrukturalnego. W związku z realizacją inwestycji autostradowej poszukujemy 
osób mogących podjąć zatrudnienie na stanowiskach Kierownika Robót Drogowych 
(ziemnych).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kontrolę 
i nadzór nad prawidłową realizacją prac z zakresu robót ziemnych, przestrzeganie 
harmonogramu oraz współpracę z dostawcami i podwykonawcami robót. Będzie 
brała również udział w rozliczaniu kosztów, sporządzaniu zestawień zużycia 
materiałów oraz w prowadzeniu dokumentacji budowy.

Idealny Kandydat powinien posiadać min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku 
Kierownika Robót / Kierownika Budowy przy realizacji inwestycji drogowej. 
Ponadto powinien ukończyć studia wyższe, kierunkowe oraz posiadać uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami o specjalności drogowej. Od Kandydatów 
oczekujemy także komunikatywnej znajomości języka angielskiego. 

Nasz Klient oferuje stabilną pracę przy realizacji ciekawych inwestycji, atrakcyjne 
warunki zatrudnienia oraz niezbędne narzędzia pracy.

SKUTECZNY MAJSTER BUDOWY
NADZORUJ REALIZACJĘ INWESTYCJI
Majster Budowy
Województwo Małopolskie
Nr ref.: 1016566

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana z obszaru budownictwa 
infrastrukturalnego. W związku z realizacją inwestycji autostradowej poszukujemy 
osób mogących podjąć zatrudnienie na stanowisku Majster Budowy.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie 
kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, zapewnienie wykonania 
robót zgodnie z harmonogramem oraz codzienna współpraca z dostawcami 
i podwykonawcami robót. Osoba ta będzie także zarządzała brygadą budowlaną.

Idealny Kandydat na to stanowisko musi posiadać wykształcenie budowlane oraz 
minimum 3-letnie doświadczenie przy bezpośrednim nadzorze robót drogowych. 
Mile widziana jest także znajomość języka angielskiego. 

Nasz Klient oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwość pracy 
w międzynarodowym środowisku.

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

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

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

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



Ponad ¾ studentów uważa, że studia 
zwiększają szanse na rynku pracy. Niestety, 
aż 90 proc. tegorocznych maturzystów i stu-
dentów przyznaje, że absolwenci krajowych 
uczelni nie są wystarczająco przygotowani 
do pracy – wynika z sondażu przeprowadzo-
nego przez Polish Open University. Bezro-
bocie wśród młodych ludzi cały czas rośnie. 
Już teraz według badań GUSniemal co trzeci 
absolwent (30,7 proc.) jest zarejestrowany 
jako bezrobotny. Czy mamy zatem do czy-
nienia z pokoleniem młodych, bezrobotnych 
i nadwykształconych?

Mimo spadającego bezrobocia sytuacja 
młodych osób nie poprawia się zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. W czerwcu 2011 r. 
stopa bezrobocia wśród młodych ludzi poni-
żej 25 r.ż. w krajach UE wyniosła 20,5 proc. 
– wynika z badań Eurostat. Najwyższe bezro-
bocie wśród młodych zanotowano w Hiszpa-
nii (45,7 proc.), Grecji (38,5 proc. w I kwar-
tale 2011 r.), Słowacji (33,3 proc.) oraz na 
Litwie (32,6 proc. w I kwartale 2011 r.). 
Z kolei najmniejsze bezrobocie wśród mło-
dych występuje w Holandii (7,1 proc.), Au-
strii (8,2 proc.) i Niemczech (9,1 proc.). 
„Zjawisko bezrobocia wśród młodych jest 
problemem globalnym. Coraz więcej eks-
pertów podkreśla, że – owszem – recesja 
istotnie przyczyniła się do trudności w zna-
lezieniu zatrudnienia, z którymi boryka się 
ta grupa wiekowa, ale to nie wahania gospo-
darki są głównym czynnikiem warunkującym 
to zjawisko. Mamy do czynienia z szeregiem 
innych przyczyn, które potęgują bezrobocie 
młodych ludzi, jak choćby konkurencja ze 
strony starszych i bardziej doświadczonych 
kolegów czy brak odpowiedniego wsparcia 
ze strony odpowiednich instytucji i organi-

zacji w procesie przejścia ze szkoły do pra-
cy poprzez staże i szkolenia zawodowe. Na 
wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży 
nie bez wpływu pozostaje także brak inicja-
tyw finansowych skierowanych do młodych, 
takich jak choćby mikropożyczki oraz pro-
gramów zaadresowanych do pracodawców, 
dzięki którym zatrudnianie młodych byłoby 
bardziej opłacalne”– mówi Fiona Harvey, 
Market Director – Performance and Emer-
gingMarkets z Instytutu CIMA (CharteredIn-
stitute of Management Accountants).

Wykształcenie = bezrobocie?
Zatrudnienie młodych osób z wyższym 

wykształceniem w latach 2007–2010 w ca-
łej Europie zmniejszyło się z ok. 61 proc. do 
56 proc. – wynika z badania Eurofound „Youth 
and Work”.Dla porównania w Polsce spadek 
ten był o wiele mniejszy – z ok. 53 proc. do 
52 proc. Najwięcej spośród wysoko wykształ-
conych młodych znajduje pracę w Finlandii 
(ok. 85 proc.) oraz Niemczech (ok. 76 proc.). 
Najmniej młodych ludzi z dyplomem znaj-
duje zatrudnienie na Słowacji (ok. 26 proc.) 
oraz we Włoszech (ok. 23 proc.). „Najwyższe 
bezrobocie dotyczy zwykle osób niewykwali-
fikowanych i z najniższymi wykształceniem. 
Niestety w wielu krajach problem bezrobo-
cia młodych i wykształconych jest znaczny. 
Patrząc z europejskiej perspektywy, trud-
no wskazać jedno dobre rozwiązanie, które 
sprawdziłoby się w wielu krajach. Na pewno 
należy postawić na aktywizacje młodzie-
ży, jak również pracodawców i państwa. Bo 
w gruncie rzeczy tylko ścisła i efektywna 
współpraca tych trzech stron może w rezulta-
cie doprowadzić do zmniejszania bezrobocia 
młodych”– dodaje Fiona Harvey.

Młodzi nadwykształceni
Obowiązujący trend do zdobywania wyż-

szego wykształcenia, które ma stanowić 
gwarancję zdobycia dobrej pracy, sprawia, 
że coraz częściej na świecie mamy do czy-
nienia z młodymi nadwykształconymi ludź-
mi tzw. over-educated. W 2005 r. jedna na 
pięć młodych pracujących osób była nad-
wykształcona. Oznacza to, że posiadała ona 
zbyt wysokie wykształcenie, aby pracować 
na zajmowanym stanowisku, a tym samym 
zabierała pracę osobom z mniejszymi kwa-
lifikacjami. „Młodenadwykształcone osoby, 
których potencjał i możliwości są źle lub 
nie w pełni wykorzystywane w pracy, to 
rezultat pogoni za edukacją na akademic-
kim poziomie, która miała być lekarstwem 
na bezrobocie. Wielokrotnie okazywało się, 
że sam dyplom był ważniejszy od tego, co 
się studiowało i jaki był tryb nauki. Z tego 
powodu grupa młodych wyedukowanych 
ludzi ma poważne problemy na rynku pra-
cy. Szansą dla nich wydają się być zmiany 
systemowe, m.in. przygotowujące młodych 
ludzi do przekwalifikowywania się i umie-
jętnego odnajdywania się w nowej rzeczy-
wistości zawodowej” – podsumowuje Fiona 
Harvey.

W informacji wykorzystano dane po-
chodzące z badania Polish Open Universi-
ty, GUS„Kwartalna informacja o aktywności 
ekonomicznej ludności” I kwartał 2011 r., 
Eurofound „Youth and Work”, OECD: Star-
tingWell Or LosingtheirWay? The Position of 
Youth in the Labour Market In OECD Coun-
tries.

Źródło: hrstandard.pl

Praktyki studenckie cieszą się obecnie 
dużą popularnością nie tylko wśród korporacji 
i dużych firm, ale również wśród mniejszych 
przedsiębiorstw. Dla studentów są świetną 
okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń 
zawodowych i wzbogacenia swojego CV, co 
może okazać się konieczne przy szukaniu 
wartościowych ofert pracy już po studiach. 

Dla pracodawcy praktyki niosą duży po-
tencjał, niestety często nie w pełni wyko-

rzystywany ze względu na nieodpowiednie 
podejście do nich, a także brak właściwych 
mechanizmów i narzędzi.

Jaką rolę mogą pełnić praktyki poza do-
starczaniem stosunkowo mało kosztownego 
wsparcia dla pracowników stałych? Co zro-
bić, aby ich efektywność była jak najwyż-
sza? W dalszej części artykułu postaram 
się odpowiedzieć na te pytania, korzystając 
z wieloletniego doświadczenia mojej firmy 

w organizowaniu i prowadzeniu programów 
praktyk na całym świecie.

Rola praktyk studenckich
W wielu firmach w Polsce, łącznie z du-

żymi przedsiębiorstwami z bogatym do-
świadczeniem na rynku, rola praktyk wciąż 
jest postrzegana niemal wyłącznie jako 
wsparcie dla pełnoetatowych pracowników, 
w szczególności w realizacji mało wymaga-

Praktyki studenckie – jak w pełni  
wykorzystać ich potencjał

Młodzi na rynku pracy



jących zadań, czy też jako wypełnianie luk 
kadrowych w okresie urlopowym.Tymcza-
sem rola ta może i powinna być znacznie 
szersza, a bieżące wsparcie biznesu wcale 
nie musi być jej najważniejszą częścią. Rolę 
praktyk można sprowadzić do trzech głów-
nych funkcji:

1. Podstawowe źródło pozyskiwania 
nowych pracowników do organizacji 

Bez względu na ogólną sytuację na rynku 
pracy, firmy stale rywalizują o pozyskanie 
najlepszych talentów na rynku. Aby mieć 
równe szanse w tej walce, często trzeba do-
trzeć do nich już w okresie studiów, ponie-
waż później może już nie być okazji, bądź 
może to być znaczenie bardziej kosztow-
ne. Student, który odbył praktyki w innej 
firmie, otrzymał tam ciekawą ofertę i pod-
jął pracę, może nie być aktywny na rynku 
pracy przez dłuższy czas, co uniemożliwia, 
bądź znacznie utrudnia, pozyskanie go do 
naszej firmy. Kolejnym argumentem za 
zatrudnianiem osób, które odbyły prakty-
ki w firmie i zostały pozytywnie ocenione, 
jest redukcja ryzyka nie sprawdzenia się 
takiego pracownika po zatrudnieniu go na 
stałe. Nawet najlepszy proces rekrutacyjny 
nie jest w stanie ocenić danej osoby lepiej 
niż współpraca z nią przez kilka miesięcy. 

Ponadto odpowiednio zorganizowany pro-
gram praktyk, połączony z efektywnym 
systemem planowania zatrudnienia, potrafi 
dać znaczną oszczędność czasu i funduszy 
na poszukiwanie odpowiednich kandyda-
tów na stanowiska pracy stałej.

2. Narzędzie EmployerBranding
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać 

jak silny efekt (pozytywny bądź nega-
tywny) może mieć marketing szeptany, 
nazywany również Word of Mouth(WOM). 
Okres praktyk to z jednej strony możliwość 
sprawdzenia przez firmę kompetencji przy-
szłego kandydata do pracy, ale jednocze-
śnie okazja dla niego do oceny firmy jako 
pracodawcy. A tą oceną najprawdopodob-
niej podzieli się ze znajomymi na uczelni 
albo też ze znacznie szerszą grupą za po-
mocą portali społecznościowych, forów in-
ternetowych itp. Przy wyborze pracodawcy 
studenciznacznie częściej biorą pod uwagę 
tego rodzaju informacje niż standardową 
korporacyjną komunikację EmployerBran-
ding. WOM ma szczególnie silny efekt, gdy 
dana firma pozyskuje pracowników głównie 
z wąskiej grupy docelowej, np. studentów 
czołowych uczelni biznesowych czy kon-
kretnych kierunków politechnik. Opinie 
byłych praktykantów to narzędzie, które 

może pozwolić nam na zbudowanie silnej 
pozycji jako pracodawcy w wybranej grupie 
docelowej (albo znacznie tę pozycję osła-
bić).

3. Wsparcie biznesu
Praca praktykantów może być wyko-

rzystana w znacznie szerszym stopniu, niż 
symboliczne parzenie kawy lub odciążanie 
pracowników stałych od prostych czynności 
biurowych. Świeże pomysły, zaangażowanie 
w realizację powierzonych zadań czy inne 
podejście do danego problemu mogą stano-
wić cenne wsparcie dla biznesu w realizo-
wanych zadaniach i projektach. Warunkiem 
jest zapewnienie praktykantowi odpowied-
niego środowiska pracy – wdrożenia do pra-
cy na danym stanowisku, opieki menedżera, 
odpowiedniej wiedzy czy dostępu do danych 
i systemów.

W jaki sposób zorganizować skuteczny 
program praktyk? Jakie są role poszcze-
gólnych uczestników tego procesu? Jak 
zmierzyć efektywność programu? O tym 
w artykule Jakuba Obidzińskiego z firmy 
Procter&Gamble w najnowszym numerze 
MagazynuHR.

Źródło: hrstandard.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



Psychologowie kładą bowiem nacisk na 
występowanie w tym zaburzeniu silnego 
wewnętrznego przymusu. Zaniechanie pra-
cy powoduje u pracoholików podenerwowa-
nie, agresję i wyrzuty sumienia, a jedynym 
sposobem na zwalczenie tych negatyw-
nych emocji jest podjęcie kolejnych dzia-
łań. Z tego powodu osoby uzależnione od 
pracy nie potrafią odpoczywać i zaniedbują 
pozostałe aspekty życia – oddalają się od 
najbliższych, porzucają pozazawodowe za-
interesowania. Wielu pracoholików w sytu-
acji oderwania od obowiązków zawodowych 
nadal o nich rozmyśla lub próbuje nadać 
czynnościom domowym charakter pracy. 
W ten sposób zaburzona zostaje niezbędna 
równowaga pomiędzy sferą prywatną i za-
wodową. Co ważne, większość pracoholi-
ków nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Uznają ją za duże obciążenie i kon-
tynuują jedynie ze względu na niesłabnący 

wewnętrzny przymus i negatywne odczucia 
związane z odpoczynkiem. Brak zadowole-
nia z efektów pracy pogłębia silny perfek-
cjonizm. Z jego powodu pracoholicy zawsze 
oceniają swoje osiągnięcia jako słabsze od 
rzeczywistych. 

Istnieją jednak pracownicy, którzy – po-
mimo długiego czasu pracy i dużego zaan-
gażowania w wykonywane obowiązki – nie 
mogą być określeni mianem pracoholików. 
Są to zazwyczaj osoby, dla których praca 
jest pasją, wartością i sposobem na reali-
zację własnego potencjału. Zgodnie z wyni-
kami badań prowadzonych w Stanach Zjed-
noczonych, istnieją czynniki odróżniające 
tę grupę od osób uzależnionych od pracy. 
Przede wszystkim pracownicy-pasjonaci nie 
odczuwają wewnętrznego przymusu pracy 
i są zazwyczaj zadowoleni z jej efektów. 
U takich osób nie występuje również zabu-
rzenie równowagi pomiędzy sferą prywatną 

i zawodową. Choć praca jest dla nich często 
kluczowym aspektem życia, nawiązują kon-
takty pozazawodowe, realizują się w gronie 
rodziny i potrafią cieszyć się odpoczynkiem. 
Pracoholikami nie są również osoby, któ-
rych długi czas pracy związany jest z ko-
niecznością spłaty zobowiązań finansowych, 
niepewnością zatrudnienia czy wysokimi 
wymaganiami ze strony pracodawcy. Co 
prawda, tacy pracownicy najczęściej nie od-
czuwają satysfakcji związanej z pracą i czu-
ją przymus jej podejmowania, jednak nakaz 
ten jest związany z zewnętrznymi, a nie we-
wnętrznymi czynnikami.

Kto może stać się pracoholikiem? W jaki 
sposób walczyć z tym uzależnieniem? Czy 
pracoholik jest mocną stroną zespołu? Od-
powiedzi na te i inne pytania znajdą Pań-
stwo w artykule „Pracoholizm – kiedy praca 
staje się uzależnieniem”.

Źródło: rynekpracy.pl

Zmiany w organizacji pracy, upowszech-
nienie pracy w autonomicznych zespołach, 
wprowadzenie różnych form elastycznego 
czasu pracy, rozmaitych form udziału pra-
cowników w zyskach i we własności firmy 
oraz dobrze działający dialog społeczny 
przyczyniają się nie tylko do poprawy wa-
runków pracy i zatrudnienia, ale mogą mieć 
także wyraźnie pozytywny wpływ na wydaj-
ność pracowników i wyniki firm – podkreślali 
uczestnicy konferencji „Warunki pracy a efek-
tywność i konkurencyjność”, której organiza-
torami byli PKPP Lewiatan i Eurofound. 

Wiele firm wprowadza pakiety rozwiązań 
mających na celu poprawę warunków pra-
cy i osiąganie lepszych wyników. Jednak 
znaczna grupa przedsiębiorstw nie korzysta 
z takich rozwiązań. Przeprowadzone przez 
Eurofound pogłębione studia przypadków 

przedsiębiorstw pokazują wyraźne powią-
zania między niektórymi rozwiązaniami 
poprawiającymi warunki pracy w firmach 
i ich pozytywnym wpływem na wydajność 
pracy i wyniki. Systematyczne badanie 
potrzeb szkoleniowych pracowników, ofe-
rowanie szkolenia przed podjęciem przez 
pracowników nowych zadań oraz udzielenie 
czasu wolnego na szkolenia, są najmocniej 
powiązane z poprawą wydajności i wyni-
kami. Motywacyjne systemy wynagrodzeń 
oparte o wyniki, a także praca w zespołach, 
a zwłaszcza w autonomicznych zespołach 
dla co najmniej 25 proc. pracowników, 
przyczyniają się także do dobrego klimatu 
w miejscu pracy oraz dobrej sytuacji gospo-
darczej przedsiębiorstw.

Skuteczność niektórych praktyk wyma-
ga jednak osiągnięcia masy krytycznej, aby 

przełożyły się na rzeczywisty sukces firmy. 
Badania Eurofound wskazują, że wprowa-
dzenie organizacji pracy w ramach autono-
micznych zespołów roboczych powinno ob-
jąć co najmniej 25 proc. pracowników firmy. 
Podobnie w przypadku rozwiązań z zakresu 
elastycznego czasu pracy, które powinny 
być wprowadzone dla co najmniej 20 proc. 
pracowników.

Niestety świadomość istnienia tych po-
tencjalnych sposobów poprawy wydajno-
ści i wyników w przedsiębiorstwach jest 
ograniczona, dlatego konieczne wydaje się 
wspólne działanie wszystkich kluczowych 
partnerów, w tym pracodawców, przed-
stawicieli pracowników i władz publicznych 
na rzecz pełniejszego wykorzystania także 
tych źródeł przewagi konkurencyjnej.

Źródło: pkplewiatan.pl

Poprawa warunków pracy  
zwiększa wydajność pracy

Pracownicy są bardziej zadowoleni i zmotywowani, gdy ich głos jest wysłuchiwany w miejscu pracy,  
kiedy samodzielnie mogą organizować swoją pracę i korzystać z elastycznych systemów czasu pracy.  

A także wtedy, kiedy zwiększony wysiłek i lepsze rezultaty są powiązane ze wzrostem płacy  
i istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – wynika z badań Eurofound i PKPP Lewiatan.

Ile w Tobie z pracoholika?
Potocznie mianem pracoholików określa się osoby, które w pracy spędzają ponadprzeciętną liczbę godzin.  

Jednak, zgodnie z definicją, nie każdy pracownik poświęcający dodatkowe godziny na wypełnienie  
swoich obowiązków jest pracoholikiem.
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