
 

 

 

NEWSLETTER 02/2023 (146) 
Niezwykle klimatyczny dom jednorodzinny w Zawoi, 

w sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom zlokalizowany przy drodze osiedlowej 

w Zawoi Wilczna. Położony u podnóża Babiej 

Góry na gustownie zagospodarowanej 

działce. Idealne  miejsce do zamieszkania dla 

osób ceniących sobie spokój i piękno 

beskidzkiej przyrody .  Niezwykle starannie 

wykończony,  wszystkie pomieszczenia 

ładnie naświetlone i funkcjonalnie 

rozmieszczone. 

 

Powierzchnia użytkowa: 172 m2. 

Powierzchnia działki: 751 m2. 

 

Cena: 980 000 zł. 

 

                 Jolanta Pyrtek-Horbińska 

Tel. 784 126 018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CZERWIENNE  – DOM Z WIDOKIEM NA PANORAMĘ 
TATR. O POW. 98 m2.  CENA: 1.250.000 zł. 
JAKUB ZAGÓRSKI  TEL. 605 306 325 
                          RE/MAX DUO Id:     470151024-310 

 
ZAKOPANE  – DOM W CENTRUM  O POW. 350 m2.  
POW. DZIAŁKI: 837 m2.  CENA: 6.400.000 zł. 
JOANNA GÓRECKA TEL. 697 815 798 
                          RE/MAX DUO Id:    800091009-241 

 
PORONIN  –  INWESTYCJA W GÓRACH „GAZDOWA 
CHATA” O POW. 554 m2. CENA: 6.500.000 zł. 
JAKUB DYRCZ TEL   697 524 922 
                  RE/MAX DUO Id:      800091028-31 

 
CZARNA GÓRA – DZIAŁKA BUDOWLANA O POW. 
1399 m2. W BAJKOWEJ SCENERII.   CENA: 549.000 zł. 
AMELIA HEŁDAK  TEL. 605 234 911 
                               RE/MAX DUO Id:    470151033-33 

 
NOWY TARG, UL. PODTATRZAŃSKA – MIESZKANIE O 
POW. 72 m2. 4 PIĘTRO. CENA: 525.000 zł. 
JAN GRYGUŚ TEL. 792 019 417 
                       RE/MAX DUO Id:          800091040-17 

 
BRZEGI – DZIAŁKA BUD. Z Z PANORAMICZNYM 
WIDOKIEM  O POW. 971 m2. CENA: 647.000zł. 
ZOFIA RABIAŃSKA  TEL. 509 353 184 
                             RE/MAX DUO Id:     470151034-79 

   
ZAKOPANE, UL. BORUTY SPIECHOWICZA –  1 PIĘTRO, 
APARTAMENT  O POW. 68 m2. CENA: 1.100.000 zł. 
MARZENA KRUPA  TEL.  691 947 193 
                       RE/MAX DUO Id:          800091030-134 

 
BUKOWINA TATRZ. – DZIAŁKA BUD. O POW. 3671 
m2.  W POBLIŻU WYCIĄGÓW. CENA:1.750.000 zł. 
KINGA KOSZAREK  TEL. 606 479 797 
                              RE/MAX DUO Id:   470151037-13 

 
NOWY TARG, UL. SZAFLARSKA  – MIESZKANIE O 
POW. 60 m2. 3 PIĘTRO. CENA: 450.000 zł. 
KRZYSZOTOF GOCAŁ TEL.   573 989 720 
                             RE/MAX DUO Id:     470151039-5 

 
CHABÓWKA – DUŻY DOM DO REMONTU O POW. 
350 m2. DZIAŁKA: 1052 m2.  CENA: 390.000 zł. 
KONRAD PINSCHER TEL. 732 044 842 
                               RE/MAX DUO Id:     800091023-49 

 
NOWY TARG, UL. PODTATRZAŃSKA – PRZESTRONNE 
MIESZKANIE O POW. 60 m2.  CENA: 440.000 zł. 
BARTŁOMIEJ KAMYSZ TEL.   736 413 070 
                             RE/MAX DUO Id:     800091027-164 

SZCZAWNICA, UL. SOPOTNICK A– DUŻY DOM O 
POW. 300 m2. DZIAŁKA: 887 m2. CENA: 1.522.000 zł. 
KRZYSZTOF WOJTASZEK TEL. 729 232 236 
                       RE/MAX DUO Id:         800091025-23 



 

 

 

Rola agenta w 2023 roku. 
 
2020 rok pandemia. 
2022 rok wojna. 
Do tego rosnąca inflacja, rosnące stopy procentowe, spadające PKB, problemy z uzyskaniem 
kredytów, rosnące koszty budowy,  życia, ogrzewania, jedzenia i wszystkiego na co spojrzysz. 
 
Na przestrzeni ostatnich 3 lat na rynku nieruchomości 
mieliśmy do czynienia prawie ze wszystkim- 
gwałtowny wzrost cen, niskie kredyty, potem 
zatrzymanie gospodarki i brak możliwości napisania 
aktu notarialnego, następnie olbrzymia konkurencja 
wśród innych zainteresowanych zakupem, aż po 
gwałtowny wzrost podaży, obniżkę cen i pytanie czy 
kupić, czy nie kupić, albo pytanie kiedy będziesz 
w końcu mógł/mogła coś kupić. 
 
2023 rok to rok klienta kupującego -  wracamy do okresu, gdzie kupujący ma do dyspozycji kilka 
podobnych ofert w poszukiwanych parametrach, klient gotówkowy jest jeszcze bardziej na wagę 
złota, niż kiedykolwiek wcześniej - dasz dzisiaj gwarancję komuś, że dostaniesz kredyt? 
 
Jak funkcjonować w takiej rzeczywistości? Jak trafnie ocenić cenę własnej nieruchomości, którą 
chcesz sprzedać, jeśli nie można już w ogóle patrzeć na rekordowy rok 2021, który w wielu 
gospodarstwach domowych zaburzył realną wartość rynkową i dzisiaj ciężko jest pogodzić się ze 
spadkiem ceny np. 10%. 

 
Kogo zapytać o poradę? Następne wyzwanie, jak 
przeprowadzić marketing i dotrzeć do tej znacznie 
zmniejszonej liczby poszukujących nieruchomości do 
zakupu? 
Jak rozmawiać już z klientem, którego parametry 
poszukiwań pokrywają się z naszą nieruchomością? 
Jak go nie stracić? Jak obronić wartość naszej 
nieruchomości, i jak zadbać o to, żeby klient kupił 
właśnie ją? 
 

Patrząc na te duże zmiany i wyzwania rola agenta w 2023 roku jest bardzo złożona. 
 
Podzieliłem na kilka kategorii ten wątek: 
 
ZASIĘG - w dzisiejszej rzeczywistości agent bez zasięgu w zakresie docierania do klientów, czy 
też innych agentów pod kątem ewentualnej współpracy na tym rynku nie przetrwa, ale to Cię nie 
powinno interesować, a bardziej temat, że w takiej sytuacji Twoja nieruchomość nie dotrze tam, 
gdzie ma dotrzeć i będzie na rynku ‘wisieć’. Zasięg jest też stricte powiązany z tematem małych 
i dużych biur. Z racji, iż działam w największej sieci na świecie pragnę zaznaczyć, jak dużą 
wartość to wnosi dla Ciebie drogi Kliencie. Każdy agent sobie poradzi, jeśli szuka rozwiązań 
aktywnie, natomiast, czy jeśli mamy dostęp do 140 000 agentów na świecie, z którymi możemy 



 

 

 

chociażby porozmawiać, o tym jakich narzędzi, jakich sposobów używają, aby dzisiaj działać 
efektywniej, to czy nie wpływa to również na efektywność sprzedaży Twojej nieruchomości? 
 
SOCIAL MEDIA - Masz Facebooka? Oczywiście, jest kilka głównych portali społecznościowych 
dzisiaj, i jeśli Twojego agenta na nich nie ma - to Twojej oferty również. W styczniu 2023 roku  
miałem kilkanaście zapytań w temacie nieruchomości z samego Facebooka, do tego dochodzi 
Instagram, TikTok (zapraszam do obejrzenia PrzeAgenta), LinkedIn, Google Moja Firma i wiele, 
wiele innych. 
 
MARKA OSOBISTA - Czy jeśli agent jest rozpoznawalny i dociera przez swoją markę do 
właścicieli firm, prezesów banków, notariuszy, architektów, budowlańców, specjalistów z różnych 
dziedzin, znają go wszyscy agenci, to nie wpłynie to przypadkiem znowu na plus względem 
sprzedaży Twojej nieruchomości? Oczywiście, biznes tworzą ludzie, a jak wiele osób zna Twojego 
agenta - to chętnie odezwie się właśnie do niego, np. w przypadku poszukiwania jakiejś 
nieruchomości dla siebie. 
 
BAZA KLIENTÓW - coś co jest pandemio 
i wojno odporne, jeśli przykładowo mam 
w swojej bazie 3000 osób, które poszukują 
nieruchomości na przestrzeni lat 2017-
2023, to mam do kogo wysłać ofertę 
pomimo spowolnienia rynku? A jeśli mam 
w biurze 40 agentów, z których każdy ma 
swoją bazę i to wszystko zsumujemy? A co 
jeśli jest ponad 30 biur, i ponad 300 
agentów w naszej sieci w samej Polsce, to 
czy wpływa to na widoczność Twojej oferty, 
nawet przed wrzuceniem na rynek? Na 
świecie jest nas ponad 140 000 w sieci 
REMAX - nie muszę chyba odpowiadać na 
powyższe pytania. 
 
UMIEJĘTNOŚCI - jest to obszar, w który wielu agentów chętnie inwestuje - nie ma lepszej 
inwestycji, jak własny rozwój. 
 
Agent w 2023 rok powinien biegle poruszać się w cenach rynkowych i w cenach wystawionych 
ofert, w sprawie właściwej analizy cenowej Twojej nieruchomości. 
 
Agent w 2023 roku  warto, aby potrafił efektywnie przygotować plan marketingowy, tym samym 
właściwie określić grupę docelową, z której ktoś może być zainteresowany zakupem Twojej 
nieruchomości. 
 
Agent w 2023 roku powinien jeszcze bardziej skupić się na przygotowaniu opisu, świetnych 
zdjęciach, do tego nie przekłamujących rzeczywistości, dobrze oddających prawdziwy charakter 
nieruchomości, jednocześnie zachęcając potencjalnego klienta do kliknięcia w ogłoszenia, 
a następnie wykonania kontaktu. 
 
Umiejętności w zakresie SPRZEDAŻY - jak komunikować się z klientem, jak tworzyć z nim 



 

 

 

relacje, jak wreszcie tworzyć partnerską współpracę i tworzyć ofertę dla zainteresowanego. 
Ważne jest również to o czym już wspominałem umiejętności obrony ceny, umiejętności 
NEGOCJACJI, jakim agentem jest agent, który tak łatwo opuszcza swoje wynagrodzenie? Czy 
nie zrobi tak samo z ceną Twojej nieruchomości?  
 
Docieramy do kolejnej kluczowej sprawy, czyli ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI, w odpowiednie 
dokumenty. 
 
Ale również właściwej weryfikacji kupującego, jego np. zdolności kredytowej. 
 
Ostatni punkt chyba najważniejszy to SZYBKOŚĆ REAKCJI, Twój agent musi w czasie 
rzeczywistym reagować na zmiany prawne, sytuację polityczną, sytuację gospodarczą, sytuacje 
rynkową, jak kształtują się ceny, co się buduje, co się likwiduje, zamyka- aby w szybki sposób 
również sprzedać Twoją nieruchomość, czy znaleźć dla Ciebie wymarzone miejsce. 
Jesteś w stanie bez agenta sprzedać, lub kupić nieruchomość w 2023? Powodzenia. 
Jeśli nie - wybierz właściwą osobę! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dawid Pajerski 
Leader Team Time 

II miejsce RE/MAX Polska 2019 
V miejsce RE/MAX Polska 2021 

Zespół Biur Nieruchomości RE/MAX Duo 
 

 
 

 



 

 

 

 
                          

 
LIMANOWA – OBIEKT INWESTYCYJNY O ŁĄCZNEJ 
POWIERZCHNI PONAD 20,5 HA. CENA : 16.900.000 zł. 
MATEUSZ MALINOWSKI TEL.  606 405 903 
                            RE/MAX DUO Id:   800091038-13 

GROŃ – DZIAŁKA BLISKO PASIEKI EXPRESS O POW. 
1474 m2. Z WIDOKIEM NA TATRY. CENA: 885.000 zł. 
ARTUR ZAJĄC  TEL. 536 832 528 
                              RE/MAX DUO Id:  800091026-34 

 
NOWY TARG – DOCHODOWA FIRMA BABY BOO, 
PRODUKCJA MEBLI DZIECIĘCYCH.CENA: 10.999.000zł. 
MACIEJ KOPEĆ  TEL.    502 449 415                        
                         RE/MAX DUO Id:      800091015-47 

 
RZEPISKA – WIDOKOWA DZIAŁKA Z POZWOLENIEM 
NA BUDOWĘ  O POW. 916 m2. CENA: 498.000 zł. 
JOLANTA PYRTEK-HORBIŃSKA  TEL. 784 126 018 
                              RE/MAX DUO Id:   470151015-406 

KOŚCIELISKO – DOM JEDNORODZINNY O POW. 262 
m2. DZIAŁKA: 1260 m2 . CENA:  2.700.000zł. 
SANDRA STOCH  TEL. 791 726 726 
                                RE/MAX DUO Id:   470151035-71 

 
SZLEMBARK – DZIAŁKA BUD.  O POW. 4816m2.  
WIDOK NA JEZIORO I TATRY. CENA: 3.250.000 zł. 
MARZENA KRUPA TEL.   691 947 193 
                             RE/MAX DUO Id:    800091030-139 

 
KRAKÓW, STARE MIASTO – ELEGANCKIE BIURO LUB 
KANCELARIA O POW. 67m2. CENA : 5.500 zł/msc. 
DOROTA TABOR TEL.  606 299 442 
                            RE/MAX DUO Id:   800241006-29 

KICZNIA – DZIAŁKA ROLNA O POW. 4699 m2. 
DOJAZD DROGĄ POLNĄ. CENA: 120.000 zł. 
ANNA WOŹNIAK  TEL. 698 440 208 
                              RE/MAX DUO Id:  800241017-77 

 
KLIKUSZOWA – DZIAŁKA O POW. 1125m2. POZWO-
LENIE NA BUD. ORAZ PROJEKT. CENA: 385.000 zł. 
DAWID PAJERSKI TEL. 794 640 245 
                       RE/MAX DUO Id:         800091014-223 

 
IGOŁOMIA – DZIAŁKA BUDOWLANA O  POW. 1200m2. 
CICHE I SPOKOJNE MIEJSCE. CENA: 195.000 zł. 
KATARZYNA MIGAS-SKIBA TEL. 662 915 122 
                              RE/MAX DUO Id:   800241032-9 

WIELICZKA – MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE  O 
POW. 123,14 m2 . CENA: 630.000 zł. 
MACIEJ TOMALAK  TEL. 605 959 600 
                      RE/MAX DUO Id:        800241005-86 

 
TRZETRZEWINA – DZIAŁKA KOMERCYJNA O POW. 
8300m2.PRZY DRODZE KRAJOWEJ. CENA:1.390.000zł. 
MAGDALENA WYROSTEK TEL.   511 577 280 
                             RE/MAX DUO Id:    800241021-77 

 



 

 

 

 
 

 
ROGOŹNIK – LOKAL  HANDLOWO/USŁUGOWY  DO 
WYNAJĘCIA. POW. 26 m2. CENA : 1500 zł/msc. 
NATALIA ŁUKASZCZYK TEL.  889 073 146 
                            RE/MAX DUO Id:   800091034-14 

NOWY TARG, UL. KRZYWA – LOKAL HANDLOWO/ 
USŁUGOWY O POW. 110 m2. CENA: 5200 zł/msc. 
KRZYSZTOF WOJTASZEK  TEL. 729 232 236 
                              RE/MAX DUO Id:  800091025-13 

 
NOWY ATRG, UL. WAKSMUNDZKA – LOKAL POD 
BIURO O POW. 32 m2.CENA: 800 zł/msc. 
EWA SENTYSZ  TEL.    663 053 158 
                       RE/MAX DUO Id:      800091035-10 

 
Dołącz do naszego Zespołu! 
 
➡Rozwijamy się i chcemy zaprosić do współpracy osoby lubiące wyzwania, pracę z ludźmi, 

kochające sprzedaż i niezależność.  

➡Nasza oferta jest skierowana do agentów działających na rynku nieruchomości, ale również do 

osób, które chcą rozpocząć karierę w nowej branży. 
 
Brzmi zachęcająco? Zgłoś się do nas! 
Chętnie opowiemy Ci o szczegółach. 
 



 

 

 

Dni Otwarte w RE/MAX Duo! 
 
 
Zastanawiasz się jak wygląda praca agenta nieruchomości? 
Jak działa pośrednik największej sieci biur nieruchomości na świecie? 
Myślisz o międzynarodowej karierze w branży nieruchomości? 
 
Przyjdź i poznaj doświadczonych agentów nieruchomości oraz markę RE/MAX. 
 
21 lutego 2023 r. Kraków 12:00- 14:00 ul. Bonarka 8 (biurowiec SAWIG) 
22 lutego 2023 r. Nowy Targ 12:00- 14:00 ul. Ogrodowa 74 
 
Na spotkaniu: 

 Opowiemy Ci o tym jak zostać agentem RE/MAX i zdobyć zawód na całe życie. 
 tym jak zarabiać w branży nieruchomości. 
 Dowiesz się kim jesteśmy i jak działamy. 
 Poznasz system i markę RE/MAX. 
 Będziesz mógł porozmawiać z najlepszymi agentami naszego zespołu, oraz poczuć 

atmosferę biur RE/MAX. 
 

 

WYKONAJ PIERWSZY KROK KU TEMU, ABY SPEŁNIĆ SWOJE MARZENIA! 

 
 

 
 



 

 

 

 

Poznaj naszych agentów 
 

 Angelika Wołk 
Jestem absolwentką AGH w Krakowie, na której 

również ukończyłam studia podyplomowe z zakresu 

szacowania nieruchomości. Będąc dzieckiem 

uwielbiałam oglądać programy związane z rynkiem 

nieruchomości i zawsze wierzyłam, że jako dorosła 

osoba odnajdę się w tej branży. I oto jestem pełna 

pasji i pozytywnej energii. Mój obszar działania to 

powiat rzeszowski, przemyski oraz bieszczadzki. 

Uwielbiam poznawać nowych ludzi, pokonywać swoje 

bariery, a jeżeli na czymś bardzo mi zależy to 

dokonam wszelkich starań, aby osiągnąć 

satysfakcjonujący rezultat. Postawiłam na rozwój, 

dlatego wybrałam RE/MAX, sieć biur, która zapewnia 

mi ciągłe szkolenia oraz współpracę z agentami. 

 Damian Wydra 
Z wykształcenia jestem inżynierem architektem, co 
pomaga mi w szerszej perspektywie poruszać się po 
rynku nieruchomości. Daje mi to przewagę w szukaniu 
możliwości oraz unikaniu problemów natury 
budowlanej. Doświadczenie techniczne zdobyte 
podczas projektowania domów, mieszkań, budynków 
usługowych oraz przy projektowaniu wnętrz tworzą 
moją wartość dodaną, którą chętnie się z Tobą 
podzielę. Pochodzę z gór, więc z przyjemnością 
znajdę tam dla Ciebie działkę z pięknym widokiem. 
Mieszkam w Krakowie, więc równie chętnie wyszukam 
dla Ciebie mieszkanie/dom do przyjemnego 
codziennego życia. Z pasją i zaangażowaniem 
pomogę Ci sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość 
Serdecznie zapraszam do współpracy.  
 

 Marzena Włodarczyk 
Jeśli chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub 

działkę, sprzedać lub wynająć nieruchomość – 

powierz to mnie. Myślisz sobie – po co mi Agent 

nieruchomości, przecież sam mogę zająć się 

sprzedażą swojej nieruchomości. Tak, możesz, ale po 

co masz tracić czas, pieniądze i narażać się na 

niebezpieczeństwo. Jako Agent zajmę się całym 

procesem sprzedaży, od profesjonalnego marketingu, 

poprzez kompletowanie dokumentacji. Przygotowuję 

analizę aktualnych cen rynkowych, możliwych do 

uzyskania w danych warunkach. Jestem obecna na 

każdym etapie, aż do finalizacji transakcji. Cechuje 

mnie rzetelność, lojalność i empatia. 



 

 

 

 
RE/MAX DUO – Dzieciom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


