
 

 

 

NEWSLETTER 12/2021 (132) 

Luksusowa rezydencja w Kościelisku! 
 

 
  

 
Luksusowy dom z widokiem na Giewont,  

do zamieszkania na stałe  

lub jako wakacyjna rezydencja.  

Położony w cichej części Kościelisk – Chotarz. 

Wykonany z wysokiej jakości materiałów  

i urządzony z dbałością o każdy szczegół.  

Sprzedawany wraz z wyposażeniem.  

 
Powierzchnia domu: 240 m2. 

Powierzchnia działki: 1018 m2. 

 

Cena nieruchomości: 5 300 000 zł. 

 

Marzena Krupa 

Tel. 691 947 193 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
KOCIERZ, ŻYWIEC – DZIAŁKA BUD. O POW.14402 m

2 

Z PROJEKTEM PENSJONATU. CENA: 712.291zł. 
MACIEJ TOMALAK  TEL. 605 959 600 
                          RE/MAX DUO Id:     800241005-28 

 
CZARNA GÓRA – DZIAŁKA Z PIĘKNYM WIDOKIEM NA 
GÓRY O POW. 617 m

2
. CENA: 99.000zł. 

AMELIA HEŁDAK  TEL.  605 234 911 
                                RE/MAX DUO Id:  470151033-27 

 
SZLEMBARK – DOM Z WIDOKIEM NA TATRY I 
JEZIORO O POW. 189m

2
 
.
. CENA: 1.930.000zł. 

MARZENA KRUPA  TEL. 691 947 193 
                         RE/MAX DUO Id:    800091030-102 

 
ZASKALE– DZIAŁKA INWESTYCYJNA POW. 14913m

2
. 

DOJAZD DROGĄ GMINNĄ.CENA: 4.017.000zł. 
JAKUB ZAGÓRSKI  TEL.  605 306 325 
                                RE/MAX DUO Id:  470151024-273 

 
MORAWCZYNA – DOM BLISKO NOWEGO TARGU O 
POW. 200m

2
. DZIAŁKA 3784m

2
.  CENA: 870.000zł. 

DAWID PAJERSKI TEL.   794 640 245 
                          RE/MAX DUO Id:       800091014-188 

 
KOŚCIELISKO–DZIAŁKA BUD.OBOK D. KOŚCIELISKIEJ 
I MAŁEJ ŁĄKI O POW.3326m

2
. CENA:2.249.000zł. 

SANDRA STOCH TEL. 791 726 726 
                               RE/MAX DUO Id:  470151035-30 

    
ZAWOJA – NOWOCZESNY, WYGODNY DOM O POW. 
200m

2
 . DZIAŁKA: 751m

2.
. CENA: 970.000zł. 

JOLANTA PYRTEK-HORBIŃSKA  TEL. 784 126 018 
                              RE/MAX DUO Id:   470151015-377 

 
MARUSZYNA (GMINA SZAFLARY)  – WIDOKOWA 
DZIAŁKA  O POW. 12650m

2
. CENA: 700.000zł. 

BARTŁOMIEJ KAMYSZ  TEL.    736 413 070 
                               RE/MAX DUO Id:    800091027-128 

 
WIELICZKA - DOM WOLNOSTOJĄCY O POW. 
232.40m

2 
. DZIAŁKA 801m

2
. CENA: 1.299.000zł. 

KONRAD WOJTASZEK  TEL.    793 746 005 
                               RE/MAX DUO Id:  800241007-31 

 
NOWY TARG, KRAKOWSKA – NIERUCHOMOŚĆ 
INWESTYCYJNA O POW. 1700m

2
.  CENA: 541.000zł. 

KRZYSZTOF WOJTASZEK   TEL. 729 232 236 
                             RE/MAX DUO Id:     800091025-6 

 
NOWY TARG, ZYGMUNTA LUBERTOWICZA – DOM O 
POW. 200m

2
.DZIAŁKA 280 m

2.
.CENA:880.000zł.  

KONRAD PINSCHER  TEL. 732 044 842 
                              RE/MAX DUO Id:   800091023-13 

ZAKOPANE, HRUBE NIŻNE – DZIAŁKA 
INWESTYCYJNA O POW. 4891m

2
.CENA: 1.250.000zł. 

ALICJA GWIŻDŻ  TEL.    605 959 600 
                          RE/MAX DUO Id:    800091032-5 



 

 

 

 

ZMIANA CZYLI ZAMIANA ALBO WYMIANA 
„Jedyną stałą w życiu jest zmiana” Heraklit z Efezu 

 

Choć cytowany filozof żył w czasach starożytnych, to zdecydowanie należy przyznać mu 
rację. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju cywilizacyjnego, które przyspiesza z każdym 
dziesięcioleciem, zmiany coraz częściej dotyczą także kwestii zamieszkania. Kupując 
nieruchomość (dom, mieszkanie), może nam się wydawać, że jest idealna. Zazwyczaj taka 
właśnie jest, ale w tym konkretnym momencie i tej konkretnej sytuacji życiowej. Przykłady? 

 
1. Kupujemy np. kawalerkę, bo jako młodzi ludzie: 
     - nie mamy jeszcze wystarczającej zdolności kredytowej na większy metraż;  
     - im mniej metrów tym mniejszy czynsz; 
     - większe mieszkanie nie jest nam potrzebne ponieważ jesteśmy singlami lub dopiero      
       zaczynamy życie w związku;  
     - wolimy kupić mniejsze mieszkanie w centrum miasta niż większe na przedmieściach, bo   
      „życie miasta” jest dla nas jednym z priorytetów;  
 
Na moment kupna, jest to najlepsza decyzja jaką możemy podjąć. Kupujemy nasze wymarzone 
30 m2 i przez kilka lat jest to dla nas „mieszkanie idealne”. Ale przychodzi zmiana. Wchodzimy 
w związek, pojawia się chęć powiększenia rodziny, do tego parkowanie w samym centrum miasta 
naszymi dwoma samochodami zaczyna być mocno problematyczne, a sytuacja finansowa jest już 
na tyle dobra i stabilna, że zdolność kredytowa pozwala na kupno 3 pokoi z miejscami 
parkingowymi albo nawet domu pod miastem.  
 
2. Dwustu metrowy dom na 20 arowej 
działce pod miastem, który postawiliśmy z 
myślą o tym, żeby nasza pięcioosobowa 
rodzina miała wygodne miejsce do życia. 
Nagle po wyprowadzeniu się z niego trójki 
dorosłych już dzieci, staje się on bardziej 
problemem niż radością. Koszty 
utrzymania, sprzątanie, pielęgnacja 
ogrodu i odległość od miasta, w którym 
mieszkają dzieci. Może to także czas na 
zmianę?   

 
Zamiana czy wymiana?    

W obu przytoczonych przykładach, jak 
i wielu innych – bo życie pisze własne scenariusze, mamy zasadniczo trzy możliwości: Jedną 
z nich jest zamiana czyli znalezienie kogoś, kto zamieni się z nami na mieszkania. Druga opcja to 
wymiana czyli sprzedaż dotychczasowego mieszkania/domu i kupno nowego. Trzecia opcja – 
możemy nie robić nic i męczyć się w za małym/ za dużym / niedopasowanym do nas i naszych 
obecnych potrzeb – mieszkaniu.  

Zamiany mieszkań to transakcje, które obecnie stanową niewielki odsetek wszystkich relacji na 
rynku nieruchomości. Trzeba mieć naprawdę ogromnie dużo szczęścia, żeby znaleźć kogoś kto 



 

 

 

będzie miał dokładnie takie same potrzeby jak my – tylko „odwrócone o 180 stopni.  

Opcji trzeciej nie polecam. Jeśli czujemy, że coś nas „uwiera”, że nasze mieszkanie nie nadąża za 
zmianami jakie zaszły w naszym życiu… Działajmy!  
 

Czyli wymiana?          

Tak. Zdecydowanie wymiana czyli równoczesna 
sprzedaż obecnego mieszkania i kupno nowego. Ale od 
czego zacząć? Tu nasuwa mi się od razu odpowiedź, 
która nie każdemu się spodoba: znaleźć dobrego agenta 
nieruchomości! 
Dlatego MPZP w wersji graficznej to podstawa, ale 
kolejną ważną rzeczą jest legenda. To ona określa nam, 
co zaznaczone jest właśnie na „mapie”, czyli na 
miejscowym planie. 
 

Ale przecież poradzę sobie sam! 
Oczywiście, że możemy zabrać się za to sami i co 
więcej… może nam się nawet udać! Pytanie jednak 
zasadnicze:  
Czy warto? Każdy kto samodzielnie kupował jakąś 
nieruchomość, miał okazję przekonać się zapewne: 
- ile czasu poświęcić trzeba na przeglądanie ofert;  
- ile nerwów kosztuje dodzwonienie się za piątym razem na ciekawe ogłoszenie, po to tylko żeby 
dowiedzieć się, że jest nieaktualne;  
- ile kwestii trzeba sprawdzić przy zakupie i jak ciężko jest nieraz pewne informacje uzyskać.  
 
Każdy kto samodzielnie sprzedawał jakąś nieruchomość, miał z kolei okazję przekonać się 
zapewne:  
- jak to jest, odbierać telefony w sprawie sprzedaży o 6:00 rano w niedzielę, w trakcie godzin 
pracy, albo o 23:00…. I zachować spokój odpowiadając 25 raz na te same pytania; 
- jak „przyjemnie” kompletuje się wszystkie niezbędne dokumenty w Urzędach;  
- ile czasu zajmuje prezentowanie mieszkania wszystkim potencjalnie zainteresowanym. 
  
Kiedy media przestają być naszym sojusznikiem 
Jeśli na działce mamy gaz, wodociąg, prąd czy kanalizację – z reguły jest to dla nas dobra 
informacja. Po prostu mamy z głowy doprowadzenie przyłączy mediów do działki – chyba, że 
miałaby być to rozbudowa infrastruktury technicznej. W tym przypadku jest to bardziej złożony 
proces. Natomiast media na działce nie zawsze są naszym sojusznikiem, czasami musimy 
pogodzić się z tym, że mocno nam utrudnią sprzedaż. Dlaczego?  Zdarza się, że przez działki 
przechodzi np. główna magistrala wodociągowa, gazu lub kanalizacji. Może być to również 
wysokie napięcie. Z wysokim napięciem jest o tyle trudniej, że nie tylko wpływa mocno na aspekt 
inwestycyjny, ale również na aspekt krajobrazowy. Bo ile osób będzie chciało mieszkać 
w odległości 15 metrów od słupa z wysokim napięciem? Oczywiście, nie żebym uważał, że jest to 
coś złego, ale nie każdemu to będzie odpowiadało. 
 
W takim wypadku zawsze mamy określoną strefę, jaką należy zachować, aby móc wybudować 
budynek. O ile przy niskim napięciu są to 3 metry, o tyle przy wysokim może być to od 15 do 30 



 

 

 

metrów. To z kolei zabiera nam sporo terenu – szczególnie jeśli jedna z tych „kolorowych kresek” 
przechodzi nam przez środek działki. 

To oczywiście tylko „wycinek” doświadczeń z jakimi przychodzi nam zmierzyć się przy 
samodzielnych transakcjach kupna albo sprzedaży nieruchomości. A teraz połączmy je w jedno. 
Sprzedajemy dotychczasowe mieszkanie (i chcemy sprzedać je korzystnie!) i szukamy nowego 
Naszego Miejsca na Ziemi – w tym samym czasie!  

Siedzimy na portalach ogłoszeniowych i próbujemy 
znaleźć nasz nowy idealny dom. Próbujemy 
dodzwonić się na wybrane oferty i dowiedzieć się 
czegoś konkretnego oraz umówić na oglądanie. 
W tym samym czasie, dzwonią do nas potencjalni 
zainteresowani naszym mieszkaniem. Chcą umawiać 
się na prezentację. Musimy zgrać czasowo 
i organizacyjnie wszystkie elementy obu „układanek” 
i równocześnie wykonywać nasze normalne życiowe 
obowiązki. Na końcu, musimy zgrać czasowo obie 
transakcje i przekazanie lokali, w taki sposób żeby 
nie okazało się, że przez np. 2 tygodnie nie będziemy 
mieli gdzie mieszkać.  

 
Niewykonalne? Oczywiście, że wykonalne! Zapraszam do kontaktu z agentami REMAX DUO. 
Przeprowadzimy Was przez obie transakcje i pomożemy sprawić by wymiana okazała się 
Najlepszą Zmianą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Dorota Tabor 

Agent Nieruchomości   

tel. 606 299 442  

dorota.tabor@remax-polska.pl                                                                                                         

 
                          



 

 

 

 
NOWY TARG, KOWANIEC – DOM  O POW. 140m

2
. 

DZIAŁKA 200 m
2
 . CENA: 650.000 zł. 

 ARTUR ZAJĄC  TEL.   536 832 528 
                             RE/MAX DUO Id: 800091026-26 

 
BUSTRYK – DZIAŁKA BUD. O POW. 2000m

2
.  

 Z PROJEKTEM NA DOM 130m
2
 . CENA: 550.000zł. 

SANDRA STOCH   TEL. 791 726 726 
                             RE/MAX DUO Id:     470151035-29 

 
BAŃSKA NIŻNA –DOM Z ZABUDOWANIAMI GOSP. O 
POW.300m

2
.DZIAŁKA:1960 m

2
. CENA: 1.090.000zł. 

WOJCIECH SŁODYCZKA  TEL.    608 841 184 
                            RE/MAX DUO Id:  470151021-191 

 
GLICZARÓW GÓRNY – DZIAŁKA OBOK WYCIĄGU 
NARCIARSKIEGO O POW. 2678m

2
. CENA: 524.000zł. 

AMELIA HEŁDAK TEL.  605 234 911 
                                RE/MAX DUO Id:  470151033-28 

 
SZCZAWNICA – OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH 
O  POW. 8.6881 ha. CENA: 12.915.000zł. 
JAKUB DYRCZ TEL. 697 524 922 
                          RE/MAX DUO Id:     800191006-24 

 
KOŚCIELISKO, WITÓW – DZIAŁKA BUD. O POW. 
1735m

2 
. Z WIDOKIEM ROZTOKI. CENA:1.700.000zł.

 

ZOFIA RABIAŃSKA  TEL. 509 353 184 
                              RE/MAX DUO Id:   470151034-38 

 
KLIKUSZOWA – DOM  7 KM OD NOWEGO TARGU O 
POW.: 180m

2
. DZIAŁKA: 1128 m

2
 . CENA: 399.000zł. 

ALICJA TOPÓR  TEL.  733 760 004 
                                RE/MAX DUO Id:  800091019-82 

 
SŁUPIA GM. JODŁOWINIK –  WIDOKOWA DZIAŁKA 
BUDOWLANA O POW. 6583m

2 
. CENA: 549.000zł. 

KONRAD WOJTASZEK  TEL. 793 746 005 
                              RE/MAX DUO Id:   800241007-21 

 
KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY – DUŻE MIESZKANIE Z 
OGRÓDKIEM O POW. 95m

2
. CENA: 3500 zł/msc. 

JADWIGA TEODORCZYK   TEL.   668 171 126 
                             RE/MAX DUO Id: 800241003-25 

 
PODSARNIE –  DZIAŁKA BUDOWLANA  O POW. 1311 
m

2 
 W SPOKOJNEJ OKOLICY.  CENA: 130.000 zł. 

NATALIA ŁUKASZCZYK TEL. 889 073 146 
                               RE/MAX DUO Id:  800091034-1 

 
SZCZAWNICA – KARCZMA PIENIŃSKA O POW.: 
447m

2
. DZIAŁKA: 1399 m

2
 . CENA: 3.500.000zł. 

JOANNA GÓRECKA  TEL.  697 815 798 
                                RE/MAX DUO Id:  800091009-229 

 
RABKA-ZDRÓJ  – DZIAŁKA INWESTYCYJNA Z 
WIDOKIEM O POW.19020m

2
. CENA:1.350.000zł.  

ANNA WOŹNIAK  TEL. 698 440 208 
                              RE/MAX DUO Id:   800241017-34 

 
 



 

 

 

Co u nas słychać? 
W tym miesiącu zakończyliśmy dwa bardzo wartościowe szkolenia: Business by Design i RE/MAX 
Compass. 

 
10 sesji, 10 tygodni, 10 spotkań. Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu Business by Design, 
a przede wszystkim dziękujemy Tom Ferry za dużą dawkę wiedzy i motywację. Zdobytą wiedzę 
wykorzystamy w kontaktach z Klientami, by działać na najwyższym poziomie. 
 
Pełni uśmiechu i wiedzy zakończylimy również RE/MAX Compass, program wdrożeniowy agenta 
nieruchomości, prowadzony przez trenera Dawida Pajerskiego. 
Życzymy powodzenia i sukcesów na rynku nieruchomości! 
 

 
 
Wydaliśmy również magazyn 
nieruchomości, który  
znajdziecie w naszych biurach, 
u agentów i reklamodawców. 
A w empikach i salonikach 
prasowych InMediona terenie 
całego Kraju możecie znaleźć 
czasopismo For Facility  
Services z wyjątkową okładką 
i wywiadem z właścicielką  
Zespołu Biur Nieruchomości 
RE/MAX Duo Martą Zagórską.  
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
               
          
 

Zastanawiasz się jak wygląda praca agenta nieruchomości? 
Jak zarabiać w branży nieruchomości? 
A może jesteś już doświadczonym agentem i chciałbyś coś zmienić w swojej karierze 
zawodowej? 

 
Jesteś osobą samodzielną, komunikatywną, 
a utrzymanie dobrej relacji z ludźmi nie 
stanowi dla Ciebie problemu? Takiej osoby 
właśnie poszukujemy! Cenimy sobie 
pracowitość i dążenie do wyznaczonego celu 
z sukcesem. 

 
Zapraszamy Cię na niezobowiązujące 
spotkanie w jednym z naszych biur (Zakopane, 
Nowy Targ, Kraków). Chętnie opowiemy Ci o 
tym kim jesteśmy i jak działamy. 

 Elastyczny czas pracy 

 Wysokie zarobki 

 Kompleksowe szkolenia 

 Świetna atmosfera 
 

        Tel. 18 27 555 41  
        E-mail: duo2@remax-polska.pl 



 

 

 

 

Krzysztof Wojtaszek 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Rolniczego 
i Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydziału 
Zarzadzania – kierunek Zarzadzanie 
Nieruchomościami, w tym zakresie posiadam 
Licencję Państwową. W związku z faktem że przez 
kilkanaście lat byłem urzędnikiem samorządowym, 
posiadłem znajomość procedur urzędniczych, prawa 
administracyjnego i cywilnego. Nieruchomości 
i budownictwo szczególnie drewniane to także moje 
hobby nie tylko zawód! Znam bardzo dobrze swój 
teren działania, ludzi, historię tego rejonu, 
uwarunkowania. Gwarantuję sumienność, fachowe 
doradztwo, bezpieczeństwo procesu sprzedaży. 
Zapraszam do kontaktu i współpracy – Twój 
Pośrednik Krzysztof Wojtaszek.  
„Bo jak nie ja to kto ?’’ 
 

 

Sławomir Krupa 

Planujecie Państwo sprzedać, kupić lub zamienić 
swoją nieruchomość? Zapraszam do kontaktu 
i współpracy. Moja praca opiera się na ciągłych 
kontaktach z ludźmi – ZAUFANIE. Wymaga ode 
mnie perfekcyjnej organizacji pracy – SOLIDNOŚĆ. 
Swoje doświadczenie wspieram szkoleniami 
w zakresie obrotu nieruchomościami, oraz 
w dziedzinach powiązanych jak bankowość, prawo 
czy geodezja – PEWNOŚĆ. Pomagam swoim 
klientom w doborze odpowiedniej nieruchomości, 
oraz zachowaniu zdrowego dystansu, który 
zaoszczędzi stresu każdej ze stron, tylko 
zachowanie spokoju zapewni bezpieczeństwo 
transakcji – STABILNOŚĆ. Dzięki współpracy 
z marką RE/MAX mogę zapewnić międzynarodowe 
standardy oraz profesjonalną obsługę. 
 

 

Alicja Gwiżdż 
Zakup czy też sprzedaż nieruchomości, zwłaszcza 
jeżeli to dom wiąże się z ogromnymi emocjami 
zarówno po stronie sprzedających jak też 
kupujących. Jeżeli chcesz sprzedać lub kupić 
nieruchomość i mieć pewność że transakcja 
przebiegnie bezproblemowo zapraszam. Praca 
pośrednika nieruchomości to przede wszystkim 
ciągły kontakt z ludźmi, a ja od ponad dwudziestu lat 
pracuję na stanowisku, które wymaga dużego 
doświadczenia w rozmowach z ludźmi, 
rozwiązywania ich problemów a także wsparcia 
w różnych sytuacjach. Działam na terenie powiatu 
nowotarskiego oraz tatrzańskiego. Współpraca 
z międzynarodową siecią RE/MAX daje gwarancję 
rzetelności, fachowości, a także bezpieczeństwa 
transakcji. 

 



 

 

 

 
RE/MAX DUO – Dzieciom 
 
 


