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Ogłoszenia drobne

P
oniższe rozdaniegranebyłopodczasokręgowego turnieju
parwKrakowie tydzień temu.NSpopartii,WEprzedroz-
dawałW:

W N E S

Ewa Jacek Bartek Jan

Beldzik Klimczak Igła Blajda

1kier 3trefl 4kier 5trefl

Kontra pas 5kier pasy...

JacekKlimczakudowodnił, żeuczucie strachu jestmuobce,
ja po czterechkierachuznałem, ze cośw treflachmam.Kontra
karnaEwybyładobrympomysłem, bo leżeliśmybezdwóch
za500wobronie przedpartyjnej końcówki.Rozdanie jestwyjąt-
kowo interesującepodwzględemmotywówrozgrywkowo-wi-
stowych.Wrzeczywistości Jacek zaatakowałwaletem trefl, któ-
ry został przebity atutemwdziadku, dołożyłemdamę trefl
aEwapo jednokrotnymzgraniuatutówprzebiła treflawstole
doktóregododałemkróla. Tobłąd –dołożeniekróla jednoznacz-
nie lokalizowało asa treflowegoumnie,wist treflowyspodasa
niewchodziłw rachubę. Powinienembył dołożyć asa treflowego
dodrugiej lewy–wist z królawaletadziesiątki był jaknajbar-
dziej realny. Ewaze stołu zgrała blotkępik i tu znowu trochę
przespałem, dołożyłemblotkę zamiast dziesiątki, cowskazywa-
łobynasekwensdziesięć, dziewięć, osiempik. Ewa
zaimpasowaładamąmającnadzieję, że gdyby impaspikowysię
udał zagranie aspik i pik spowodowałobyżepowzięciu lewypi-
kowejmusiałbymwistowaćbądźwpikawpodwójny renons,
bądźwkarodowidełwstole.Ale lewępikowąwziął Jacek
nakróla i chcąc chronićwaleta zagrałwkaro spoddrugiej damy.
Naszczęście impaskarobył jednostronny iEwapowzięciu lewy
nawaleta zgrała trzykrotnie karo i czwartekaroprzebiła atu-
tem.Wten sposóbmusiała oddać jeszcze lewępikowąawygry-
wającadwanaście lew linia rozgrywki (turniej namaksy) to
ściągnięciewszystkichkierów, coustawiałomniewprzymusie
karowo-pikowym.Dwanaście lewmożnabyłowziąć jeszcze
w inny sposób, grającnakońcowąwpustkę. Powyeliminowaniu
trefli i kar, gramyasapik i poprzejściukieremdostołu, pika
dodamy. Jeżeli król pikowybędzieuSdamapikbędzie dwuna-
sta lewą,wkonkretnymprzypadkuNpobije damępikkrólem
ibędziewistował wpodwójny renons – treflem.Wygrywarów-
nież zagranie ze stołupika i gdypojawi się szóstka, dołożenie
dwójki pik z ręki, spowoduje, że gdy lewęweźmieN– możepo-
tulniewłożyćkartydopudełka. Jak z tegowywoduwidać, brydż
tonaprawdę interesującagra.Na trzynastu rozgrywających tyl-
ko czteremudało się zrealizowaćdwanaście lew.

W sieci pajączka
Globalnakomunikacja stała się faktemmiędzy innymidzięki ta-
kimportalom jakFacebook,Twitter czy rodzimaNaszaklasa.
Brydżyści również spotykają sięwsieci, grającwswojąulubioną
gręnaróżnychportalach internetowych.WiodącymjestBridge
BaseOnlinedziałającyodkwietnia 2001naktórymzarejestrowa-
nych jestponadsto tysięcybrydżystówzcałegoświata.
WbieżącymrokuwPolsce,wewspółpracyzPolskimZwiąz-

kiemBrydżaSportowegonarodziła się inicjatywapodnazwą
„SpiderNet” lubbardziej pieszczotliwie,wnaszymrodzimymję-
zyku„Siećpajączka”, korzystającazdobrodziejstw internetu. Łą-
czyonamożliwości sieci komputerowej zgrąwrealnej rzeczywi-
stości. Pokrótcepolega tona tym, żekażdyzarejestrowany
w„Pajączku”klub,możecodzienniepobrać rozkładykartnaor-
ganizowanywdanymdniuusiebie turniej, rozegraćgo, apotem
wyniki zapomocąsieci przesłaćdo „centrali”. Sąoneautoma-
tycznie liczonedlawszystkichuczestników.JakmówiZbigniew
Sagan, gorącyorędownik ipropagator tego typu turniejów
wKrakowie, ideanie jestnowa.Turnieje symultaniczne rozgry-
wanebyły jużdawniej, alewyniki rywalizacji publikowanebyły
zdużymopóźnieniemcozniechęcałouczestników.Obecniedzię-
ki opracowaniuspecjalnegoprogramuprzezMichała
Zimniewicza (naczelny informatykPZBS),wyniki publikowane
sąwsieciNATYCHMIASTpo ichprzesłaniu.Korzyści... statysty-
ka:wprezentowanympowyżej rozdaniuna trzydziestu siedmiu
rozgrywającychwsiedmiuośrodkachPolski, dwudziestu jeden
potrafiłowziąć 12 lewgrającwkiery.Wturniejuudziałwzięło
107par!Topoczątki!Wkrótcepajęczasiećoplecie cały świat.

Arachnofobia
– nie bójmy się pajączka

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA
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Brydż sportowy

DRZEWA alpinistyka, wycinanie, ogrody,
trawniki, zrębkowanie. 603-606-952.

FIRMA Pielęgnacja i Chirurgia Drzew
oferuje kompleksowe usługi z zakresu
wycinki i pielęgnacji drzew (metodą
alpinistyczną) na terenie Krakowa i
Okolic (30km) Tel. 698 626 067 Więcław
Robert

KOSZENIE 514-266-809

KOSZENIE żywopłoty. VAT 668-847-146

OGRODOWE wszystko, 608-037-524

PORZĄDKOWE
ANTYALERG. czyszczenie, 502-721-502

CZYSZCZENIE dywanów. 12/637-17-84

CZYSZCZENIE dywanów. 12/649-92-39.

CZYSZCZĘ bez przemaczania 504138358

TRANSPORT wywóz zużytych mebli
gruzu sprzętu AGD itp. 696777737

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

STOLARSKIE
SCHODY, drzwi lite drewno 880-068-020

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

1-24 T. Tani Trans. Przeprowa.
500380500

3 t A-Z wywóz wszystko Tanio
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

KONTENERAMI śmieci, gruz. tel.: 12 429-
91-76, 603-794-886

KONTENERAMI wywóz 502339634

KONTENEROWY wywóz, 505-004-282

MAŁA wywrotka IVECO, gruz. 662867755

TRANSPORT 1-12T. 503-186-764.

TRANSPORT ekspres. 608832224

TRANSPORT noszenie 503-725-296

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

TRANSPORT, przeprowadzki 730548155

WYWÓZ gruzu śmieci 501-450-960

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

WYWÓZ wszystkiego tanio 517-510-580

WYWÓZ wszystkiego. 608-037-524

WYWROTKA 6 ton. 510-382-382

ŻUK, Ducato, 24h, gruz. 509-227-218

UROCZYSTOŚCI
AUTOKARY. 601-996-366.

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.

TURYSTYKA

BESKID Wyspowy piękna okolica domek,
tanio. 12/268-11-92, 666-870-697

BIESZCZADY. DOMKI. 501-681-700.

DZIWNÓW wczasy morze 50m 91/381-30-
52 www.owzastal.pl

KOŁOBRZEG!WCZASY,Rehabilitacja.Tani
o Tel.94 3543665

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

OGRODY wszystko 882-106-168

OWCZ. niem.piękne 12/451-37-65

MATRYMONIALNE

BIURO matrymonialne MCM 12/658-0532

BIURO Serenada. 510580466

TOWARZYSKIE

500 094 097 Abigal

500 257 886 Ababis bogini 24h.

BLANKA 24h. 12/656-71-81

DOJRZAŁE prywatnie. 12/633-18-86

RÓŻNE

F.H. podejmie współpracę a 604-380-254

WRÓŻBA. Tarot. 12/430-39-79.

ZGUBIŁEM legitymację studencką nr
albumu 253943 wydana przez AGH w
krakowie nr.661 149 205

A dla Firm szybka pożyczka - nawet

7000 zł! Proste zasady, minimum

formalności. Provident Polska S.A.

600 400 370.  

(taryfa wg opłat operatora)

OGŁOSZENIE
o możliwości nabycia lokalu mieszkalnego

przez członków oczekujących SM „Ruczaj - Zaborze”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ruczaj – Zaborze” z siedzibą w Krakowie przy ulicy
Grota Roweckiego 11 informuje członków oczekujących o możliwości ustano-
wienia i nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego
w Krakowie przy ulicy Grota Roweckiego 23 za cenę stanowiącą wartość
rynkową mieszkania ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w wyso-
kości: 308.500,00 zł.

Charakterystyka lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot przetargu:
- Powierzchnia użytkowa lokalu - 65,66 m2

- Powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnicy) – 1,88 m2

- Struktura i położenie: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, w.c. – 7 piętro
- Wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz
ułamkową częścią gruntu wynosi 308.500,00 zł.

Lokal mieszkalny można oglądać w terminie od dnia 10.06.2013 roku
do 17.06.2013 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Administracją
Spółdzielni pod numerem tel. 12/266-79-68 wew.132, 133.

Informacja o warunkach nabycia lokalu:
1. Warunkiem nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego jest złożenie

w Sekretariacie Spółdzielni przez członków oczekujących, w terminie do dnia
18.06.2013 roku pisemnej oferty nabycia lokalu za cenę podaną w ogłoszeniu
oraz następujących dokumentów:

a) oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-
sienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego;

b) oświadczenia potwierdzającego, iż członek oczekujący składający ofertę
nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;

c) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania;
d) zaświadczenia wydanego przez zarządcę, administratora lub właściciela

lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posia-
dają stały pobyt.

2. Warunki zapłaty ceny rynkowej mieszkania znajdują się na stronie interneto-
wej Spółdzielni www.ruczaj-zaborze.krakow.pl w zakładce „Przetargi
i ogłoszenia” i w siedzibie Spółdzielni.

3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej
oczekujący.

4. Członkowie oczekujący, którzy złożą ofertę nabycia lokalu, w terminie 3 dni
od dnia zakończenia składania ofert w formie pisemnej zostaną powiadomieni
o rozstrzygnięciu w przedmiocie możliwości nabycia lokalu.

5. Warunkiem przeniesienia prawa odrębnej własności na rzecz członka ocze-
kującego jest dokonanie przez niego wpłaty wartości rynkowej mieszkania.

6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje prze-
niesienia własności lokalu.

REKLAMA 2676868/00

REKLAMA 2679281/00

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie

informuje, że30-901 Kraków, ul. Montelupich 3
krakow@wam.com.pl

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w biurze Oddziału przy ul. Montelupich 3 w Krakowie zostały wywieszone
wykazy niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych
nieograniczonych:

- lokal mieszkalny nr 2 o pow. uż. 23,10 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,70 m2;
- lokal mieszkalny nr 11 o pow. uż. 23,10 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,70 m2,

oba lokale mieszkalne położone w budynku nr 55 przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 455 41 13; 12 455 41 06.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Tadeusza Kościuszki

30-048 Kraków, ul. J. Lea 19

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

na kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego

oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

w roku 2013/2014.

Termin składania pisemnych ofert do 24 czerwca 2013 r.

do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni, ul. J. Lea 19 w Krakowie,

sekretariat, I p.

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu oraz bliższe informa-

cje można uzyskać w siedzibie SM im. T. Kościuszki, ul. J. Lea 19,

w Dziale Ekonomicznym, pokój nr 3, I p., tel. 12 61-71-303.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części

oraz jego odwołania bez podania przyczyny, a także dowolnego

wyboru oferenta.

REKLAMA 2686952/00

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko - Własnościowa
w Skawinie, ul. Ogrody 31
tel. 12 276 28 27, fax 12 276 57 69

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie renowacji elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Bukow-

skiej 12, 13, 14 oraz docieplenie ścian szczytowych boksów garażowych

na os. Bukowskim w Skawinie”.

Łączna powierzchnia renowacji ścian wynosi 4.570,22 m2, powierzchnia

docieplanych ścian garaży wynosi 270 m2.

Przewidywany termin realizacji zadania: od 1.07.2013 r. do 31.10.2013 r.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy: znajdują się

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-

wienia, dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym, dyspo-

nują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, udzielą minimum

pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, wpłacą wadium

i w obecności przedstawiciela Spółdzielni dokonają wizji lokalnej.

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia

można uzyskać w biurze Spółdzielni (adres jw.) w dni robocze w godz.

7.00 - 15.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2013 r. do godz. 12.00 w sekreta-
riacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 25.06.2013 r.
o godz. 12.00.

Wadium w wysokości 25.000 zł należy wpłacić do dnia 20.06.2013 r.
na rachunek Spółdzielni nr 03 8600 0002 0000 0000 3737 0001
w Banku Spółdzielczym w Skawinie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa dnia 24.07.2013 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu

bez podania przyczyny.

REKLAMA 2685097/00




