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Sławomira Jankiewicza i Łu-
kasza Sobolewskiego z firmy
doradczej Expander zapytali-
śmy o kredyty mieszkaniowe.

- Jakie warunki trzeba
spełnić, żeby otrzymać kre-
dyt hipoteczny?

Jankiewicz: - Podstawowym
kryterium jest zdolność kredy-
towa. Klient powinien wyka-
zać dochód na poziomie ko-
niecznym do spłaty zaciąga-
nego kredytu. Bardzo ważne
są zobowiązania klienta oraz
ich pozytywna historia w Biu-
rze Informacji Kredytowej.

- Czy małżeństwo z dziec-
kiem i dochodem 2 tys. net-
to ma szansę dostać kredyt
na M3?

Sobolewski: - Raczej nie
dostanie kredytu na 100 proc.
nieruchomości, bo rata wyno-
siłaby połowę jego docho-
dów. Dobrym rozwiązaniem
byłoby skorzystanie z progra-
mu „Rodzina na swoim”, w
którym 50 proc. odsetek
przez 8 lat płaci Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

RAFAŁ KRZYMIŃSKI

Biorąc kredyt,
pomyśl dwa razy

Atrakcyjne budownictwo,
łatwy dostęp do lokali
usługowych i marketów
oraz szybki dojazd do
centrum to atuty
Górczyna. Najmniejszym
zainteresowaniem cieszą
się osiedla: Słoneczne i
Zawarcie. Wielu
gorzowian decyduje się
też na budowę domu za
miastem.

- Klienci najczęściej pytają o
Górczyn, bo to osiedle jest
nowoczesne i szybko się roz-
wija. Bloki są nowoczesne,
ładnie położone. Poszukiwa-
ne są mieszkania wielkości
40-50 mkw., dwu-trzypokojo-
we - mówi Michał Drwięga,
właściciel biura nieruchomo-
ści przy ul. Sikorskiego. -
Mam klientów w różnym wie-
ku od 25 do 65 lat. Ale młodzi
ludzie najczęściej decydują
się na kredyt „Rodzina na
swoim”, w ramach której pa-
ństwo przez osiem lat dopła-
ca do rat - dodaje Drwięga.

Aby kupić dwupokojowe lo-
kum, trzeba mieć od 124-160
tys. złotych. W starym budow-
nictwie ceny wahają się od 3-
4 tys. zł za mkw. Nowe, o

podwyższonym standardzie,
to wydatek rzędu od 3,7-4 tys.
zł.

Konkurencją dla Górczyna
staje się powoli Osiedle Euro-
pejskie, które na dawnych po-
ligonach wybudował znany
gorzowski developer Budnex.
- Tam, zwłaszcza na ulicy
Londyńskiej, odnotowujemy
największą sprzedaż miesz-
kań. Niedaleko znajdują się
tereny zielone, przepiękny te-
ren do spacerów. Jest bardzo
spokojnie, z dala od hałasu,
ale jednocześnie blisko do
wielkich marketów - mówi pre-
zes firmy Krzysztof Nuckow-
ski.

A może dom pod miastem?
Firmy tej branży szukają

wciąż nowych sposobów na
zdobycie klientów. Np. kupu-
jącym mieszkania Drwięga
oferuje kupony rabatowe na
meble, do tego pomoc w wy-
szukaniu kredytu. Na tere-
nach po starym szpitalu
dziecięcym przy ul. Walcza-
ka Budnex tworzy zamknięte
osiedle Rezydencja Villa
Park. - W trzech zabytko-
wych budynkach do końca
2011 r. powstanie 100-120
mieszkań na bardzo wyso-

kim poziomie - mówi Nuc-
kowski.

Pomimo to wielu gorzowian
decyduje się na wybudowanie
domu, najlepiej poza mia-
stem. Monika Bielawska i jej
narzeczony Andrzej Kuczera
zamiast brać pożyczkę na
mieszkanie, woleli wziąć na
budowę domu. Kupili pół hek-
tara ziemi w Starym Dworku
niedaleko Gorzowa i w listo-
padzie 2008 r. rozpoczęli pra-
ce. - Ludzie w naszym wieku
najczęściej nie mają wyboru i
biorą kredyt na mieszkanie.
My woleliśmy zainwestować
w budowę, bo ceny mieszkań
są zbyt wysokie. A tak
wszystko robimy od podstaw,
ale to będzie nasze własne,
wymarzone i w pięknej okoli-
cy - mówi Monika.

Poznali się z Andrzejem 14
lat temu. Mieszkali już w wy-
najętych mieszkaniach we
Wrocławiu i w Warszawie, ale
ze względu na pracę Andrze-
ja powrócili w jego rodzinne
strony do Starego Dworku i
zamieszkali z jego rodzicami.
Zdecydowali się tu osiedlić na
stałe. We wrześniu biorą ślub,
a już w listopadzie wprowa-
dzą się do swojego domu na
wsi.

Mniej zamożni gorzowia-
nie mogą skorzystać z biura
zamiany mieszkań. Działa
ono od początku zeszłego
roku. Oferty można spraw-
dzić na stronie internetowej
www.zgm.gorzow.pl lub za-
pytać o nie w siedzibie biura
przy ul. Wawrzyniaka.

Mogą spłacić dług
Obecnie do wyboru są

202 lokale gminne,
spółdzielcze, czasami też
własnościowe o różnym
metrażu. - Nasza oferta
cieszy się sporym zaintere-
sowaniem zwłaszcza wśród
osób, które nie mają zdol-
ności kredytowej, a chcą
zmienić lokum na inne,
większe, o lepszym stan-
dardzie. Mamy także pro-
pozycje dla zadłużonych
gorzowian. Ich dług, np. 20-
30 tys. zł, zostaje spłacony
przez osobę, która decydu-
je się na zamianę, a oni
otrzymują mniejsze miesz-
kanie - tłumaczy Marcin
Smela, kierownik biura za-
miany mieszkań. Do wybo-
ru są lokale w centrum, na
Piaskach, osiedlu Słonecz-
nym i na Zawarciu.

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

Najchętniej wybieramy
mieszkania na Górczynie
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