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Kiedy napisałem swój pierwszy poradnik, w moich myślach zakieł-
kowała koncepcja by wespół z innymi specjalistami z branży stwo-
rzyć unikalną publikację, ujmującą kompleksowo i w ciekawej for-
mie zagadnienie inwestowania w polskie nieruchomości. Udało się! 
Właśnie trzymasz w dłoniach rezultat tego zamysłu. 

Ta książka jest wyjątkowa. Stanowi przełom na rynku wydawni-
czym, gdyż zawarta w niej wiedza ukazuje nie teorię a realia inwe-
stowania w nieruchomości w Polsce i ujawnia praktyczne sposoby na 
zwiększanie oraz zabezpieczanie majątku. Jej wartość merytoryczna 
wielokrotnie przewyższa cenę okładkową – zastosowanie chociażby 
kilku z setek wydrukowanych na następnych stronach rad zaprocen-
tuje ogromnymi oszczędnościami. Chcemy abyś ustrzegł się kosz-
townych błędów, dlatego wskazujemy różne rozwiązania najczęściej 
spotykanych problemów inwestycyjnych. Zgromadziliśmy w jednym 
miejscu wiedzę rozrzuconą w poradnikach specjalistycznych, czaso-
pismach branżowych oraz w Internecie, a przede wszystkim tą wy-
jątkową, której nie przeczytasz nigdzie indziej. Cieszymy się, że 
możemy wspierać inwestorów, szczególnie tych na początku drogi 
inwestycyjnej, dostarczając im wartościowych informacji i praktycz-
nych wskazówek. Tworząc tę książkę skupiliśmy się na ekspertyzie, 
gdyż pragniemy przekazać Czytelnikom skondensowany i meryto-
ryczny materiał. Mamy nadzieję, że pomożemy im inwestować o 
wiele bezpieczniej i ograniczać ryzyko oraz koszty do niezbędnego 
minimum. 
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Gwarantem realizacji wspomnianych powyżej zamierzeń są nieprzy-
padkowo wybrani Autorzy. Każdy z nas dysponuje praktycznym 
doświadczeniem w opisanej przez siebie tematyce. Być może miałeś 
już styczność z naszymi wcześniejszymi publikacjami? Jeśli tak, to 
pewnie wiesz, że nie marnujemy ani papieru, ani czasu Czytelników, 
a przyjęty przez nas sposób przekazu jest jasny i przystępny. Zachę-
cam Cię do zapoznania się z opracowaniami naszego autorstwa, abyś 
mógł poszerzyć swoją wiedzę w tematach inwestycyjnych i praw-
nych. Każda z naszych książek niesie za sobą konkretną wartość i 
know-how, które umiejętnie stosowane, bardzo pomagają zniwelo-
wać koszty prowadzenia biznesu, zabezpieczyć go i rozbudować. 
Tworzenie majątku nie jest łatwe a jeszcze trudniejsze pozostaje jego 
ochronienie. Mając tego świadomość, przedstawiamy Ci w lekkiej, 
łatwej i przyjemnej formie szereg informacji, które sprawią, że bę-
dziesz spał spokojnie. 

Na jednej z konferencji usłyszałem następującą wypowiedź: możesz 
mieć przeciętne życie a i tak na końcu umrzeć. Możesz mieć także 
życie pełne pasji, zrealizować wiele marzeń i też umrzeć. Skoro 
wspólnym mianownikiem obu scenariuszy życia jest to, że umrzesz, 
to jakie życie wybierasz? Czasami wystarczy jedno zdanie lub jedno 
zdarzenie w naszym życiu, by podnieść się i ruszyć z miejsca, by 
zmienić stateczne do tej pory trwanie w ukryciu, na życie bogate i 
aktywne. Mamy głęboką nadzieję, że ta książka wystarczająco Cię 
do tego zmotywuje. Zanim jednak rozpoczniesz tę lekturę, przeczytaj 
zamieszczony na następnej stronie wiersz. 

Damian Kleczewski 
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Inne życie 
 

Mieć życie inne od innych 
Tak barwne i pełne swobody 

Tak proste i własne 
 

Zdawać egzaminy – ucząc się na pamięć – to nie moje życie 
Składać raporty z dnia który minął – to nie moje życie 

 
Podążając drogą życiowych ideałów – pchających wytrwale skały 

pod górę 
Narażonych na plagę wyzwisk by zachwiać ich śmiałość 

 
Brnąć do przodu i tworzyć – takie jest inne życie 

 
Poranne gaworzenie drozdów posłyszane z pobliskich lasów – rado-
snych skowronków hejnał – skąpanych w promieniach słońca błysk 

oczu skupionych w locie bocianów 
 

Takiego życia pragnę – o takie walczę – choć wiem, że nie raz jesz-
cze upadnę 

Strategia skryta w umyśle by wieść inne od innych życie – Moje – 
własne… 

 
D.K. 

  


