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Ogłoszenia drobne

K
olejną bolesną stratę odniósł krakowski brydż. Od-
szedł od nas Krzystof Jaxa-Małachowski herbu Gryf,
ze znamienitej rodziny. StanisławMałachowski był

marszałkiem SejmuWielkiego Czteroletniego, a Aleksander
Małachowski marszałkiem Sejmu Trzeciej RP. Zwykształce-
nia Krzysiu był geografem, a kartografia była jego zawodem.
Pięknie pisał, rysował plansze i druki brydżowe prawie że
od ręki.
A była to umiejętność w latach sześćdziesiątych i siedem-

dziesiątych bezcenna. Dzisiaj byle posiadacz komputera
i drukarki wykona niezbędną grafikę szybko i precyzyjnie ale
nie będzie w tym duszy artysty. Również ruletkowicze (a gra-
now ruletkę w owym czasie namiętnie) mieli z Krzysztofa po-
żytek. Spora liczba plansz do grywyszła spod jego ręki.
A oprócz tego był czynnym zawodnikiem, sędzią i wspania-
łym gawędziarzem. Pierwsza opowieść to autentyczne rozda-
nie z rozgrywek krakowskiej ligi okręgowej. Danych perso-
nalnych zawodnika będącego głównym bohaterem rozdania
nie podajemy, spełniając prośbę Krzysztofa. Nie podajemy
również płci, gdyż jakwiadomo, nie chcemy narazić się
nawściekłe ataki feministek.

S otworzył jedno karo i przy kompletnymmilczeniu prze-
ciwników para NS rączo dojechała do szlemika karowego.
E zawistował asem pik, po którym towiście jest, jak widać,
lew trzynaście.
Ale zawodnik S zawołał sędziego, gdyżwist nastąpił z nie-

właściwej ręki! Z bogatej paletymożliwości przewidzianych
przepisami brydża Swybrał (z niewiadomych przyczyn, gdyż
jedną z opcji było zaakceptowanie wistu ze złej ręki) zakaz
wistu pikowego. Piłeczka przeszła na stronęW, który patrząc
tępo na swoje trzynaście blotek losowowysupłał szóstkę kier.
Po tymwiście szlemik jest bez dwóch. S dołożył z dziadka
blotkę, E damę i natychmiast szarpnął asa pik, mając w pa-
mięci zakazwistu pikowego. Dwanaście lew ciałem się stało.
Drugie zdarzeniemiałomiejsce pod koniec cyklu rozgry-

wek drużynowych ligi krakowskiej. Jak to niestety bywa, zda-
rzają się przypadki rozpadnięcia się drużyny znajdującej się
w ogonie tabeli. Taki przypadekmiał miejsce – drużyna zre-
zygnowała z dalszej gry, ale w kolejnej rundzie Krzysztof wy-
patrzył w zupełnie innej drużynie zawodnika z teamu, który
już powiesił buty na kołku. Podszedł do podejrzanego zawod-
nika i zadał mu elementarne pytanie „jak się Pan nazywa”.
Odpowiedź podejrzanego delikwenta była natychmiastowa

i zdumiewająca – „ZAPOMNIAŁEM !!!”
ŻegnamyCię Krzysiu z żalem.

Odszedł Krzysztof
Małachowski

Cztery piki skurczybyki
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Brydż sportowy

USŁUGI porządkowe: mycie okien;
czyszczenie/pranie wykładzin, tapicerek,
dywanów; mycie elewacji budynków; inne
888 449 842

PRZEPROWADZKI
C.P. www.TransFach.pl 511-611-612

PRZEPROWADZA “Adam” 126374916

PRZEPROWADZKI “Przewłocki i S-ka”,
12/421 56 60, www.przewlocki.com.pl

PRZEPROWADZKI, tanio. Tel: 506506405

TRANSPORTOWE
!!AUTOBAGAŻÓWKA tanio 502-962-002

“AUTOBAGAŻÓWKA tanio” 601504780

0,5-4 ton. Plandeka. 502-398-556.

05-3T 500-017-989 solidnie, tanio

1,29 T 504-562-930 Taxi Bagażowe

1,49T autobagażówka. 669-510-215

1-24 T. Tani Trans. Przeprowa.
500380500

3,5 t. wywóz wszystkiego 608-037-524

A-Z gruz złom wszystko itp. 600650466

AUTOKARY. 601-996-366.

BUDOWLANE, sypkie, piasek 502027229

GRUZ piasek ziemia spóła 506-742-306

GRUZ piasek ziemia. 501-601-321.

GRUZ, kamień, piasek, żwir. 12/270-31-76,
502-59-85-95

HDS Man wywrotka. 502-563-855.

KONTENERAMI wywóz 502339634

KONTENEROWY wywóz, 505-004-282

MAŁA wywrotka IVECO, gruz. 662867755

TRANSPORT ekspres. 608832224

TRANSPORT noszenie 503-725-296

TRANSPORT, pomoc fizyczna, noszenie,
solidnie. 660-69-26-46

WYWÓZ gruzu śmieci 501-450-960

WYWÓZ wszystkiego sprzatanie piwnic.
517-53-66-22

WYWÓZ wszystkiego tanio. 517-510-580

WYWÓZ wszystkiego. 788-752-454

WYWROTKA 6 ton. 510-382-382

ŻUK, Ducato, 24h, gruz. 509-227-218

UROCZYSTOŚCI
AUTOKARY. 601-996-366.

FILMOWANIE. 505-733-929

HOTEL Jurajski wesela, komunie,
przyjęcia. 12/41-92-879

ZABEZPIECZAJĄCE
ALARMOWE systemy 12/423-55-44

ANTYWŁAMANIOWE zab. 605-578-857

DOMOFON 12/645-29-58, 606-452-958.

POGRZEBOWE
GROBOWIEC Rakowice 12 m 696-076-466

KUPNO i sprzedaż grobów, budowy,
ekshumacje, porządkowania 500-562-
702

INNE
TAPICER 12/413-86-42, 880-563-725

TAPICER- 502-029-566 dowóz gratis.

WRÓŻKA, tarot, ul.Pszenna, 515-906-893

TURYSTYKA

BIESZCZADY. DOMKI. 501-681-700.

BUSKO-ZDRÓJ, Pensjonat Sanato
Wczasy z leczeniem sanatoryjnym i
rehabilitacja www.sanato.com.pl 41/378-
19-48

ŁEBA - Nowęcin, domki, 607202147

POBIEROWO- morze, dobre domki, dobra
cena. 606-425-070, 507-800-606.

ROWY - ośrodek, 59/8453636

WŁADYSŁAWOWO - tanie pokoje. Tel:
605-137-900; (58)67-41-304

ZWIERZĘTA 
ROŚLINY OGRODY

LABRADORY rodowód. 517-458-152

OWCZ. niem.piękne 12/451-37-65

OWCZARKI Niemieckie. 799302488

ŚWIERK żywopłotowy, tuje, jałowce
4,20zł. Tel. 602-491-013

MATRYMONIALNE

BIURO matrymonialne MCM 12/658-0532

BIURO Serenada. 510580466

TOWARZYSKIE

500 257 886 Ababis bogini 24h.

500-616-045 Abigal

BLANKA 24h. 12/656-71-81

DAJ się skusić 12/4213874

DOJRZAŁE prywatnie. 12/633-18-86

RÓŻNE

DĄB, bale sprzedam. Tel. 792-316-962

JASNOWIDZ egz. uzdr. 789-334-370

WRÓŻBA. Tarot. 12/430-39-79.

HOTEL, imprezy, komunie, urodziny

12/264-95-66, www.habitel.pl

Przerwana aukcja
nowego-starego fiata

„Sprzedam unikatowy egzem-
plarz polskiej motoryzacji”
–podtakimhasłemwinternecie
możnabyłoznaleźćofertęsprze-
daży Fiata 126p z 1979 r. I choć
wydaje się tonieprawdopodob-
ne,„maluch”mimoswoich34lat
wygląda, jakbyprzedchwilązje-
chał z taśmyprodukcyjnej.
„Maluch”wkolorze„piasku

pustyni”, z pomarańczową ta-
picerką, ma oryginalny lakier,
podzespoły,nieużywaneopony
z 1979 r., folie na fotelach, a na
licznikujedynieniewieleponad
100 km. Okazało się, że 34 lata
przestał w pewnym piotrkow-
skimgarażu;zostałodnaleziony
przezspadkobiercówzmarłego
właściciela. Wystawionego
nasprzedażwinternecieodkrył
łodzianinMariuszAugustyniak,
którykolekcjonuje takiesamo-
chody.
– Jego poprzedni właściciel

podobno dostał talon na tego
,,malucha”. Kupił go w 1979 r.
w łódzkim Polmozbycie na ul.

Strykowskiej. Samochódnigdy
nie został zarejestrowany. Po-
nieważnalicznikuma101kilo-
metrów,prawdopodobniezostał
przewiezionydoPiotrkowa,tam
wstawiony przez właściciela
dogarażu,przykrytydywanem
i z czasem zapomniany – opo-
wiadałMariuszAugustyniak.
Wedługniegowłaściciel nie

miałbliskiejrodzinyiniktpraw-
dopodobnieoaucieniewiedział.
Dopiero kiedy zmarł, spadko-
bierca,któryodziedziczyłdom,
odkrył „malucha” w garażu
i wystawił na sprzedaż. – Zna-
lazłemofertęwinternecieiodra-
zu wiedziałem, że będzie mój
–dodał panMariusz.
Zapewnia, że to całkowicie

nowyegzemplarzFiata126pbez
ingerencji lakierniczychczyme-
chanicznych, wszystkie podze-
społy i lakier są oryginalne,
nawszystkich oponach jest da-
ta „1979”.Poodkryciuwykona-
nodrobneprace,m.in.wstawio-
nenowyakumulator,noweświe-
ce i pompkępaliwa.
Aukcja internetowa, na któ-

rejmiał się znaleźć nowywłaś-
ciciel „malucha”,zostałaprzer-
wana.Mimo iżw licytacji brało
udziałponad100osób,wczoraj,
natrzygodzinyprzedjejplano-
wym zakończeniem, pojawiła
sięinformacja:„Licytacjazakoń-
czona.Nie było ofert kupna”...

MOTORYZACJA.Oryginalny,
niemalprostozfabrykiFiat126p
z1979r.rozpaliłwczorajdoczer-
wonościaukcjęinternetową
naAllegro.pl.Samochód,któ-
ryprzez34latagarażowałwPiot-
rkowieTrybunalskimanasiedze-
niachmajeszczefolię,osiągnął
cenęponad20mlnzł(!).Pochwili
jednak...licytacjęprzerwano.

(ARM/PAP)

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 17.05.2013 r. do 6.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym, przeznaczony
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem
użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym
własność Skarbu Państwa pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1329/2013 z dnia 13.05.2013 r.

od 21.05.2013 r. do 10.06.2013 r.
- obejmujący lokal mieszkalny, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący
załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1360/2013 z dnia
16.05.2013 r.

od 22.05.2013 r. do 11.06.2013 r.
- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym, przeznaczony

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią
gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Krakowa nr 1369/2013 z dnia 17.05.2013 r.

od 23.05.2013 r. do 12.06.2013 r.
- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym, przeznaczony

do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem
użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym
własność Skarbu Państwa pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1387/2013 z dnia 21.05.2013 r.,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym na czas realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż na 1 rok od daty
zawarcia umowy, obejmującej część działki nr 311/7 obręb 50 – Podgórze, ul. Na
Kozłówce, na cel: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
i rozbudowie istniejących na tym terenie drogi wewnętrznej, chodnika oraz
ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych, 1 pozycja na wykazie.

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa
informuje,

REKLAMA 2632713/00

INTERNETOWE
BIURO 

OGŁOSZEŃ

www.drobne24.net

INFORMACJE W DOBRYM WYDANIU
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OBWIESZCZENIE
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Przedsię-
biorstwa Produkcyjno-Budowlanego Azbud Adam Cebula i Wspólnicy sp. Jawna
w Krakowie (sygn akt GUp 58/11/S) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził
i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można prze-
glądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postę-
powania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 prawa upadłościowego i na-
prawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu
komisarzowi, można złożyć sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z § 69 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ruczaj-Zaborze” Zarząd Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE
Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. o godz. 17.00
w Sali Konferencyjnej Hotelu „SYMPOZJUM” przy
ul. Kobierzyńskiej 47 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Prezydium

Zebrania.
2. Zapoznanie zebranych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze”.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności członków

Spółdzielni i prawomocności Zebrania.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2012.

10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012.
11. Przedstawienie kosztów i sposobu finansowania legalizacji wodomierzy.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z kompleksowej lustracji

Spółdzielni za lata 2009-2011.
13. Informacja Zarządu Spółdzielni dot. realizacji wniosków zgłoszonych i przyjętych

na Walnych Zgromadzeniach w roku 2012.
14. Dyskusja dot. pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2012,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2012,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2012,
f) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012,
g) najwyższej sumy zobowiązań, jaka może zaciągnąć spółdzielnia,
h) przyjęcia wniosków z lustracji.

16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i głosowanie w sprawie wniosków złożonych

w trakcie Zebrania.
18. Zakończenie Zebrania.

Informacja
Do wglądu w lokalu Spółdzielni i na stronie internetowej na 14 dni przed Walnym
Zgromadzeniem udostępnia się członkom Spółdzielni:

* Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za rok 2012.
* Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012.
* Informację Zarządu dotyczącą realizacji wniosków z Walnych Zgromadzeń

w roku 2012.
* Protokół z Kompleksowej Lustracji za lata 2009-2011 wraz z wnioskami.
* Projekty uchwał.
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