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Brydż sportowy

Ogłoszenia
REKLAMA

2706239/00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie
30-612 Kraków, ul. Wincentego Witosa 39
tel. 12 654 40 65, faks 12 654 44 35, w. 220,

REKLAMA

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Kraków, ul. Rękawka 19

ogłasza przetarg na wykonanie:

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych obejmujących:
„Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego nr 27
przy ul. Wysłouchów w Krakowie”.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”
w Krakowie przy ul. Wincentego Witosa 39 (I piętro), pok. nr 10, nie później niż do dnia:
9.07.2013 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w przetargu jest wniesienie wadium
w pieniądzu w wysokości 25 000 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/ w takim terminie,
by w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Spółdzielni.
Zamówienie realizowane będzie ze środków własnych Zamawiającego, dlatego
nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm./.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami dla każdego z budynków
udostępniana będzie w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. Witosa 39 w Krakowie, pokój
nr 8 (I piętro).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
W ramach przetargu każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez
dokonywania wyboru oferty.
REKLAMA

2715008/00

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

2707836/00

OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych podaje do publicznej wiadomości,
że postanowieniem z dnia 10 CZERWCA 2013 r. (sygn. akt: U 53/99/S)
UKOŃCZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC upadłego:
Krakowskie Przedsiębiorstwo Pieców Przemysłowych Piecbud w Krakowie.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy
zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego
zaskarżone postanowienie.

cokołów zewnętrznych wokół budynków
ul. św. Benedykta 4, 6, 6a, 6b, 8, 10, 12,
ul. Rękawka 17, 19, 21,
ul. Krakusa 10
z granitu Strzegom palony gr. 2 cm o powierzchni 260 m2.
Termin zapłaty za wykonane prace 30 dni od daty ich zakończenia,
potwierdzony protokołem odbioru oraz złożenie prawidłowej faktury
końcowej. Termin wykonania od 22.07.2013 r. do 22.08.2013 r.
Oferta powinna zawierać: Kosztorys ofertowy na wyżej wymienione
prace, szczegółowo opracowany na podstawie dokumentacji KSM,
w którym należy również przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wymagany okres gwarancji 5 lat. Aktualny wyciąg z Rejestru Firm
z określeniem działalności oraz osób uprawnionych do jej reprezentowania. Podanie, czy oferent jest płatnikiem VAT. Referencje.

Sprawiedliwości stało
się zadość
Prezentowane dzisiaj rozdanie zostało faktycznie rozegrane,
wszyscy uczestnicy byli absolutnie trzeźwi.
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Dowód uiszczenia wadium w wysokości 2000 zł wpłacone na konto
w Banku PKO SA nr rachunku 88124044321111000047223840
do dnia 1.07.2013 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie
do dnia 2.07.2013 r. w siedzibie Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kraków, ul Rękawka 19, w godzinach od 9 do 15.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 3.07.2013 r., a ogłoszenie wyboru oferty zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KSM Kraków,
ul. Rękawka 19. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami i prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 122 632 430.
Dokumentacja na ww. zadanie do nabycia w siedzibie Spółdzielni
w cenie 50 zł, wpłata na konto bankowe KSM.
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Gmina Miejska Kraków
Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej
wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:
od 6.06.2013 r. do 26.06.2013 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:
1. części działki nr 155/5, obręb 1-Nowa Huta, ul. Powstańców, na cel: ogródki działkowe, 2 pozycje na wykazie,
2. części działki nr 282/12, obręb 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cel: drogi dojazdowe, 3 pozycje na wykazie.
od 12.06.2013 r. do 2.07.2013 r.
- nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w celu wybudowania budynku przychodni zdrowia oraz realizacji w nim świadczeń w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr. działki 325/2 o powierzchni 0,0680 ha, objętą KW KR1P/00057626/3, położoną w obrębie 101, jednostka ewidencyjna
Podgórze, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, która zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, położona jest w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe
informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413,
tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1. nieruchomość gruntową o powierzchni 2,4561 ha, składającą się z działek oznaczonych nr. 471/20 o powierzchni 0,0799 ha, 471/19 o powierzchni 0,1526 ha, 472/3 o powierzchni 2,2236 ha,
objętą KW KR1P/00180390/0, w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowaną budynkami użytkowymi po byłym motelu Krak, położoną w Krakowie przy ul. Radzikowskiego
nr 99, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – rondo Ofiar Katynia” położona jest w terenach zabudowy usługowej U2,
2. nieruchomość gruntową o powierzchni 0,2457 ha, składającą się z działek oznaczonych nr. 19/5 o powierzchni 0,0016 ha i 19/48 o powierzchni 0,2441 ha, położoną w obrębie 100, jednostka
ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Korepty nr 11, objętą KW KR1P/00216868/4, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczonej symbolem MN,
3. nieruchomość gruntową oznaczoną nr. działki 365/2 o powierzchni 0,0917 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym przy
ul. Kaczeńcowej nr 9, objętą KW KR1P/00186223/1, która zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego „Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni” położona jest w terenach
zieleni urządzonej ZPp.3, na których obowiązuje między innymi zakaz lokalizacji zabudowy, w istniejących obiektach budowlanych dopuszcza się remont i przebudowę z dopuszczeniem
wykorzystania budynków pod usługi oraz funkcję mieszkaniową,
4. nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0651 ha, składającą się z działek oznaczonych nr. 170/3 o powierzchni 0,0070 ha i 170/6 o powierzchni 0,0581 ha, położoną w obrębie 13, jednostka
ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym położonym przy placu Bohaterów Getta nr 16, objętą KW KR1P/00193277/6, która zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Zabłocie” położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z usługami w parterze – A7.MU,
5. niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr. działki 90/5 o powierzchni 0,0732 ha, objętą KW KR1P/00279878/6, położoną w obrębie 65, jednostka ewidencyjna Podgórze,
przy ul. Cechowej, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa położona jest w znacznej części w terenie o przeważającej funkcji
mieszkaniowej niskiej intensywności MN, a w pozostałej części w terenach zieleni publicznej ZP,
6. nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 124/20 o powierzchni 0,1176 ha, objętą KW KR1P/00216888/0, położoną w obrębie 30, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Brożka, która
zgodnie decyzją nr AU-2/6730.2/1816/2012 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 31.07.2012 r. może zostać zabudowana budynkiem biurowym z usługami w parterze i parkingiem
podziemnym,
7. lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – lokal użytkowy oznaczony nr. U-101 o powierzchni użytkowej 84,86 m2, położony w budynku nr 32 przy ul. Floriańskiej w Krakowie, wraz
ze sprzedażą udziału wynoszącego 356/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr. działki 37/1 o powierzchni 0,0820 ha, położonej w obrębie 1,
jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00081411/0.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr. 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości objętej wykazem dot. nieruchomości położonej przy ul. Radzikowskiego nr 99, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29,
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu
Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu;
od 13.06.2013 r. do 3.07.2013 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:
1. część działki nr 155/1, obręb 47-Nowa Huta, os. Wandy, na cele: wiata śmietnikowa, dojście i zieleń (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 86/6, obręb 45-Nowa Huta, os. Słoneczne, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku
mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 109, obr. 45-Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,
3. części działki nr 270/7, obręb 6-Krowodrza, ul. Na Błonie, na cel: zieleń przydomowa, 2 pozycje na wykazie,
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie Spółka Akcyjna, do czasu
wniesienia nieruchomości przez Gminę jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, jednak nie dłużej niż na 3 lata od daty zawarcia umowy, obejmującej działki nr 151/2, 152/2, 153/4, 153/7,
obręb 76-Podgórze, przy ul. Juranda ze Spychowa, w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej, hydroforni kontenerowej oraz układu komunikacyjnego dla obsługi ww. hydroforni,
1 pozycja na wykazie.

Skarb Państwa
Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, odpowiednio w dniach:
od 7.06.2013 r. do 27.06.2013 r.
- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Prądnickiej, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00063985/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 o powierzchni 0,0020 ha oraz
udziału 1/7 części działki nr 200/21, obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
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S rozgrywał cztery piki a W rozpoczął od blotki karo.
E dołożył dziewiątkę i S bez zmrużenia oka skasował lewę
na singlową damę. Pik z ręki, walet od W as z dziadka i król
od E. Jak z tego widać do tego momentu akcje pary NS poszybowały wysoko w górę. Dziewiątka pik z dziadka
i po wzięciu lewy na damę, W kontynuował pierwotny pomysł i zagrał blotkę karo. Rozgrywający przebił i rozpoczął
defiladę pików, do których pozbył się z dziadka dwóch trefli
i kiera. Następnie mały kier do mariasza w dziadku i po królu dama kier. W tak zwanym międzyczasie E wykonał brzemienne w skutki zagranie, pozbywając się króla karo. Ale ponieważ rozgrywka koloru karowego bardzo przypadła graczowi S do gustu, spróbował karo z dziadka i trzy lewy karowe stały się łupem gracza W. Bez jednej sprawiedliwości...
itd. Opisany powyżej manewr został przed wielu laty ochrzczony przez wybitnego gracza amerykańskiego Edwina
Kantara mianem rozgrywki z kompresją wielokrotną. Postępowanie wistowe pary WE jak dotąd nie zostało ochrzczone
(czekamy na inteligentne propozycje)
Nasz dyżurny analityk Piotr Stopa dołożył wartościowe
trzy grosze do bardzo ciekawego rozdania prezentowanego
w ubiegłym tygodniu. Powtarzamy diagram:
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Próbujemy wziąć dwanaście lew grając w kiery z pozycji
W, po wiście waletem trefl. Piotr zauważył bardzo ciekawy
motyw rozgrywkowo-wistowy dotyczący koloru karowego.
Trefla przebijamy w dziadku, kier do ręki, kolejny trefl przebity w dziadku i pomimo milczenia przeciwników (tak był
na stoliku u Piotra) obraz zakrytych rąk zaczyna się przejaśniać – długie trefle u N. Powrót karem do ręki i blotka karo
do króla waleta. Od N wyskakuje dama i jeżeli zawierzymy, że
rozkład karowy jest jak na diagramie to przepuszczenie damy karo daje nam gwarancję sukcesu (N musi wyjść w pika
lub pod podwójny renons) ale N widząc zbliżające się niebezpieczeństwo, może chytrze dołożyć damę karo do asa i rozgrywający musi szukać szczęścia w zachodzącym przymusie
karowo-pikowym przeciw graczowi S. Majstersztykiem wistu
będzie: nieodblokowanie się trzecią damą karo i położeni jej
na zagrane w drugiej lewie karo! Rozgrywający przepuści
(patrz wyżej) a N znajdzie na odejście blotkę karo a w końcówce weźmie należną mu lewę pikową. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, że brydż to piękna mądra strategiczna gra, to powyższe rozdanie jest znakomitym dowodem, że tak jest !
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