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Pla no wa nie kosz tów do mu trze ba za cząć
od ich wy pi sa nia i... po mno że nia przez dwa!
Moż na jed nak zmie ścić się w bu dże cie!
wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  lluu  bbuu  sskkaa..ppll//ddoomm

W le śni czów ce nad Bo brem w Bo bro wi cach w gospodarstwie
agroturystycznym moż na żyć pięk nie, wy god nie
i w zgo dzie na tu rą.
CCzzyy  ttaajj  zzaa  ttyy  ddzziieeńń  ww  ddoo  ddaatt  kkuu  DDoomm

Mi chał Drwię ga z biu ra
Drwię ga Nie ru cho mo ści za -
pew nia, że ry nek do mów kla -
sy wyż szej ma się do brze.
- Nie ma tu żad ne go kry zy su,
są chęt ni do za ku pu - mó wi.
Naj droż szy w je go ofer cie jest
dom wol no sto ją cy za 1,3 mln
zł. To re zy den cja na os. Wie -
przy ce. - Wy da je się strasz nie
dro ga, ale gdy się po li czy ce nę
za metr, oka zu je się, że... - za -
wie sza głos. Po li czy li śmy:
przy 360 me trach po wierzch -
ni wy cho dzi rap tem 3,6 tys. zł
- to staw ka jak za metr no we go
miesz ka nia u droż szych de -
we lo pe rów!

Co da je nam dro gi dom?
- Pre stiż, wy jąt ko we roz wią -
za nia, nie po wta rzal ne pro -
jek ty. W ta kich do mach sa -
me kuch nie po tra fią być
war te 80 czy 90 tys. zł. Do te -
go bar dzo czę sto do cho dzi
spo ra, ory gi nal nie za go spo -
da ro wa na dział ka, nie rzad ko
ba sen lub in ne luk su so we
atrak cje - mó wi M. Drwię ga. 

Co pod bi ja ce nę? Naj bar -
dziej ad res. - Jest na wet ta ki
bran żo wy żart, że przy sprze -
da ży li czą się trzy rze czy: lo ka -
li za cja, lo ka li za cja i lo ka li za cja
- mó wi Ma riusz Nor se so wicz
z biu ra Nor se so wicz. Wie, co
mó wi, bo ma w ofer cie za 2,2
mln zł po tęż ną, 562-me tro wą
wil lę. Za metr wy cho dzi 3,9
tys. zł. Do te go dwo rek za -
uwa ga - 9,1 mln zł. To już ofer -
ta dla praw dzi wych bo ga czy.
W tym ostat nim przy pad ku,
oprócz bu dyn ku (z sied mio ma
sy pial nia mi, pię cio ma po ko ja -
mi, sied mio ma ła zien ka mi,
dwie ma kuch nia mi i trze ma
ta ra sa mi), do sta jesz mi lio ne rze
w pa kie cie po nad czte ry hek -
ta ry par ku!

- Czy w Go rzo wie i oko li -
cach jest po pyt na ta kie nie -
ru cho mo ści? Oczy wi ście, ale

ogra ni czo ny. To ofer ta dla
trzech, czte rech osób al bo
firm. Na pew no ła twiej
sprze dać ka wa ler kę - uśmie -
cha się M. Nor se so wicz.

Co jest waż ne po za lo ka li -
za cją? Ory gi nal ność, ja kość
ma te ria łów, sta ran ność wy -
koń cze nia. - Gdy ktoś ma
wy dać mi lion zło tych al bo
wię cej, ocze ku je, że ku pu je
do sko na łą ja kość. Ma te ria ły
ra czej nie po win ny po cho -
dzić z ta nie go, bu dow la ne go
mar ke tu - mó wi M. Drwię ga.  

W wo je wódz twie lu bu skim
(nie li cząc dwor ków i pa ła -
ców), ce ny naj droż szych do -
mów wa ha ją się w prze dzia le
ce no wym od 800 tys. do 2 mln
zł. Naj droż szy, ja ki uda ło się
nam zna leźć, był wy sta wio ny
na sprze daż ko ło Zie lo nej Gó ry
za 3,7 mln zł. W ogło sze niu
czyta my: ,,Ba sen jest wy ko na -
ny wg no wo cze snych stan -
dar dów tzn. pod grze wa ny, z
fa lą, gej ze rem oraz ma sa że ra -
mi. Dział ka ład nie za go spo -
da ro wa na pię cio ma oczka mi
wod ny mi z ka ska da mi oraz
gu stow ny mi na sa dze nia mi.
Oczka wod ne za ry bio ne. Na
dział ce znaj du je się peł no wy -
mia ro wy, oświe tlo ny kort te -
ni so wy, ga raż na dwa sa mo -
cho dy z ka na łem i z miesz ka -
niem nad nim, do mek let ni z
gril lem i wę dzar nią. Ofer ta
prze zna czo na dla klien tów
ce nią cych so bie luk sus.’’

Jed nak lu bu skie ce ny - choć
dla prze cięt ne go Ko wal skie go
są ol brzy mie - przy wro cław -
skich, kra kow skich al bo war -
szaw skich nie wy glą da ją wca -
le za bój czo. W sto li cy do my za
4,5 czy 6 mln zł to wca le nie
na le żą do naj droż szych pro po -
zy cji. Bez tru du zna leź li śmy
do my do sprze da ży za 10, 15,
a na wet 30 mln zł. Jed nak re -
kor do wo dro ga oka za ła się re -

zy den cja w sty lu ka li for nij -
skim wy ce nio na na 84 mln zł!
Spraw dzi li śmy, co ma: mur o
wy so ko ści trzech me trów do -
oko ła, kort, stró żów kę dla
ogrod ni ka, ochro ny lub służ -
by, dwa ga ra że na kil ka sa mo -
cho dów, han gar na łódź mo to -
ro wą, staw z eg zo tycz nym
ptac twem pły wa ją cym: 1000
mkw., po sadz ki m.in. z gra ni -
tu, sa lon głów ny 300 mkw., sa -
la ta necz no - ban kie to wa 200
mkw., si łow nia o po wierzch ni
200 mkw., po kój - sy pial nia z
wła sną ła zien ką - 100 mkw.,
do te go trzy ta ra sy, oczko wod -
ne w środ ku do mu, so la rium,
łaź nia, sau na fiń ska, łaź nia pa -
ro wa i ba sen ze sztucz ną fa lą i
ma sa żem wod nym. A gdy by -
ście mie li du żo zna jo mych, to
ist nie je ,,moż li wość wy ko na -
nia par kin gu przed po se sją na
100 sa mo cho dów’’. Uff...

To oczy wi ście skraj ny przy -
kład. Ale i tak ce ny nie opo dal
wiel kich miast są du żo wyż -
sze. - Staw ki w na szym re gio -
nie są niż sze, nie ma się cze -
mu dzi wić. Cho dzi tu o atrak -
cyj ność wiel kich miast, te go
nie prze sko czy my - mó wi szef
go rzow skiej agen cji nie ru cho -
mo ści Ar tur Ra dziń ski, któ ry
- jak zdra dza - ma do sprze da -
nia re zy den cję za 1 mln eu ro.
- Jak się sprze da je ta kie nie ru -
cho mo ści? Cięż ko. Nie ma
wie lu Lu bu szan, któ rzy mo gą
wy dać na dom od 1 mln zł
wzwyż - przy zna je.

To masz Ru sek
95 722 57 72
tru sek@ga ze ta lu bu ska.pl

wwwwww..ggaazzeettaalluubbuusskkaa..ppll//
ddoomm
Czy chciałbyś mieszkać
w drogim domu?

S K O M E N T U J

Re zy den cje war te for tu nę
GGOO  RRZZÓÓWW  WWLLKKPP.. Ma ją po kil ka set me trów po wierzch ni, kuch nie pro jek to wa ne na za mó wie nie, są wy ko na ne z naj -
lep szych ma te ria łów, nie rzad ko w ogro dzie jest od kry ty ba sen. I jak się po li czy, to... wca le nie są ta kie dro gie!

Re zy den cje nie tyl ko na Za cho dzie kosz tu ją for tu nę. W woj. lu bu skim też są do my za mi lio ny. A w War -
sza wie to na wet za po nad 80 mln zł.
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