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Mała, lecz funkcjonalna
Myśląc o małej łazience 
popełniamy błąd patrząc 
na nią z rezygnacją. Nawet 
najmniejsza dziupla pomieści 
pełno wymiarową kabinę 
prysznicową. A dzięki 
nowoczesnej technologii 
współczesna armatura wypo-
sażona jest w szereg funkcji. 
Tak więc w takiej kabinie 
mamy wszystko: siedzisko, 
natrysk w postaci deszczow-
nicy oraz dysz z masażem 
wodnym, kolorowe oświe-
tlenie, radio z MP3, a nawet 
lustro i półki na kosme-
tyki. Niektóre mają nawet 
funkcję sauny parowej 
z aromoterapią.

Anna Raciniewska.

Salon kąpielowy
Kiedy dysponujemy dużą 
przestrzenią i możemy funkcje 
toalety, pralni oraz suszarni 
zaaranżować w innych rejo-
nach domu, warto zaszaleć 
i zaplanować wielki pokój 
kąpielowy. Dobrze jeśli urzą-
dzimy go w barwach, które 
nas relaksują i wyglądają 
równie dobrze w pełnym 
świetle, jak i przy blasku 
świec. Mokre pomieszczenie 
wymaga podłóg i ścian 
z ceramiki lub odpowiednio 
impregnowanego drewna. 
Wspaniałym izolatorem wody 
jest też szkło. Nie mamy dyle-
matu: wanna czy prysznic. 
Na wszystko znajdzie się 
miejsce. A nawet na niewielką 
saunę parową.

C zy mieszkamy 
w kawalerce czy 
w wielkiej rezy-

dencji – wszędzie jest 
łazienka. Od nas zależy 
w jaki sposób ją zaaran-
żujemy. O wszystkim 

Domowe SPA
Relaks jaki daje aromatyczna kąpiel, masaż wodny czy sesja w saunie potrafi  
jak nic zregenerować nasze siły, a nawet odmłodzić o kilka lat. Łazienka – nieza-
leżnie od metrażu – powinna w każdym mieszkaniu pełnić rolę domowego SPA.

REKLAMA

zdecyduje: kolor i materiał 
wykończenia, gra świateł 
i oczywiście wyposa-
żenie. Sensowny projekt 
zamieni nawet najmniejsze 
pomieszczenie w nie-
zwykłą świątynię relaksu.

DEVA POLSKA sp. z o.o.  | Aleje Jerozolimskie 227 | 02-494 Warszawa
tel./fax 22 824 96 79 | info@deva-polska.pl | www.deva-polska.pl

twarde, mocne, trwałe
TRWAŁOŚĆ
zwiększona odporność na ścieranie, zarysowania i uderzenia.
NAKŁADANIE
łatwa i szybka aplikacja.
PREZENCJA
naturalna i idealnie gładka powierzchnia.

WSZYSTKO 
DO PODŁÓG 

DREWNIANYCH
I TARASÓW

ECOLOGIA
lakiery, oleje i kleje bezzapachowe, niepalne i nietoksyczne.
ODPORNOŚĆ
odporne na działanie produktów chemicznych domowego użytku.
PRZEZNACZENIE
do pomieszczeń narażonych na intensywne używanie.

LIDER w zakresie zabezpieczeń i pielęgnacji podłóg drewnianych

TRANSIT 
posiada atest 

niepalności B�  S1
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i kawiarń, i z wolna zaczyna 
przypominać wiedeński 
Grinzing. Trasa przechodzi 
też obok największej 
atrakcji prawego brzegu, 
Stadionu Narodowego. 
Z budowli sportowej 
zmienił się z centrum kultu-

P raga Południe 
to swoisty tygiel, 
gdzie tradycja 

miesza się z nowoczesno-
ścią. Dzielnica, którą dziś 
zamieszkuje około 180 tys. 
mieszkańców, ma długą 
tradycję. Obejmuje dawne 
miejscowości przyłączone 
do Warszawy w XVIII, XIX 
i XX. Na początku były 
to nieistniejące już dziś 
miasteczka Skaryszew 
i Kamionek. Grochów, 
Saska Kępa, Gocław 
i Gocławek dołączyły do 
nich dopiero w 1916 roku.
Dzisiaj Praga Południe 
to typowo miejska zabu-
dowa, tak różna od tej 
po lewej stronie Wisły. 
Mamy tu stare, coraz czę-

Modne mieszkanie na Pradze
Mieszkanie na Pradze jest coraz modniejsze. Stara dzielnica z nowymi, 
nowoczesnymi osiedlami i mnóstwem zieleni zachęca do osiedlenia się właśnie tutaj.

REKLAMA

ściej odrestaurowane 
kamienice, pomiędzy 
którymi wyrastają nowo-
czesne inwestycje 
mieszkaniowe i bardzo 
ładne osiedla. 
Dużo tu zieleni – park 
Skaryszewski, jeziorko 
Gocławskie z kanałkiem, 
Olszynka Grochowska, 
blisko do Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. 
Wzdłuż Wisły królują rowe-
rzyści. Szlak od Traktu 
Lubelskiego po Tarchomin 
na północy zmienił się 
w przeszło 20-kilometrową 
promenadę, która kusi cią-
giem nadrzecznych plaż. 
Trasa mĳ a po drodze ele-
gancką Saską Kępę, która 
zaroiła się od restauracji 

ralne goszczące dziesiątki 
imprez – od meczów, przez 
koncerty, po targi książki. 
Pod stadion dociera II linia 
warszawskiego metra, co 
w znacznym stopniu uła-
twia dojazd do centrum 
i na wyższe uczelnie.

39 mieszkań 
od 32 m2 do 101 m2

Kameralne  
osiedle zamknięte

Wentylacja  
mechaniczna z rekuperacją

Ogrzewanie  
podłogowe oraz grzejniki

Świetna lokalizacja 
(dobry dojazd do centrum, blisko metra,  
nowa szkoła i przedszkole w bliskiej okolicy)

502 782 682 
www.betonstal-mieszkania.pl

JUŻ OD 5450 zł/m2

Osiedle Portowa II
Rozpoczęcie sprzedaży 
IV kw. 2016 r

„Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.”

ul. Myśliborska

DOMY I MIESZKANIA8
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Klimat zamożnego 
przedmieścia
Niewątpliwym atutem inwe-
stycji jest jej lokalizacja 
– tuż za przedłużeniem ul. 
Mickiewicza. Blisko stąd 
do stacji metra „Marymont” 
i „Słodowiec”, do histo-

„Apartamenty 
Marymont” 
to właśnie 

połączenie tych dwóch 
czynników. Inwestycja 
zaprojektowana przez 
warszawską pracownię 
MKC powstaje w miejscu, 
gdzie niegdyś, pomiędzy 
willowymi uliczkami, 
znajdowały się blaszane 
biurowce pamięta-
jące czasy głębokiego 
PRL-u. Zastąpi je upo-
rządkowana przestrzeń 
złożona z parkowej zieleni 
i kameralnych budynków 
utrzymanych w charakterze 
willi miejskich zawierają-
cych od 6 do 8 mieszkań.

Apartamenty Marymont
… Twoje miejsce, Twój styl
„Apartamenty Marymont” to nowe, wyjątkowe miejsce na styku Żoliborza i Bielan.  
Osiedle przygotowywane przez Matexi Polska, dewelopera z belgijskim rodowodem,  
specjalizującego się w ambitnych projektach mieszkaniowych i rewitalizacji.

reklama

Komfort i prywatność
To połączenie prostych 
brył na bazie kwadratu, 
tworzących elegancką kom-
pozycję z dużymi panelami 
o strukturze drewna oraz 
awangardowo zaprojektowa-
nymi loggiami. Całość, wraz 
z okalającą parkową zie-
lenią i dziedzińcami, tworzy 
bardzo miłą dla oka kompo-
zycję. Nowoczesne budynki 
będą łączyć poczucie własnej 
przestrzeni, znane właści-
cielom domów, z komfortem 
i wygodą właściwą nowo-
czesnym apartamentom. 
Wszystkie mieszkania zostaną 
wyposażone m.in. w inteli-
gentny system zarządzania.

rycznej Hali Marymonckiej 
i centrum handlowego 
Arkadia. Wielką zaletą jest 
też sąsiedztwo przepięknych 
terenów Kępy Potockiej, 
a także nowoczesnych 
obiektów sportowych przy 
ul. Potockiej.

Domy i mieszkania10
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ogródek i własne miejsce 
parkingowe. Jednak 
zakup domu nie zawsze 
leży w granicach naszych 
możliwości fi nansowych. 
A także nie potrzebujemy 
aż tak wielkiej przestrzeni 
życiowej. Rozwiązaniem 
dylematu są kameralne 
budynki z mieszkaniami 
bezczynszowymi. Oferują 
walory domu jednorodzin-
nego: tylko w mniejszej 
skali i innej formie archi-
tektonicznej. A wszystko 
nadal w enklawie zie-
leni oraz spokoju i ciszy 
przedmieścia.
Ważna 
infrastruktura
Zielony Ursynów przecina 
ulica Puławska – główna 

N iewielkie oddalenie 
od miastowego 
zgiełku to gwa-

rancja spokoju. Tereny 
Zielonego Ursynowa 
cechuje podmiejska zabu-
dowa: domy wolnostojące, 
szeregowce, niewysokie 
budynki wielorodzinne. 
Wszystko tonie w zieleni, 
a jednocześnie miesz-

Zamieszkaj na Zielonym Ursynowie
Ursynów to dzielnica starych bloków i nowoczesnych apartamentowców, ciągnąca się wzdłuż linii 
metra. Nieco dalej od wielkomiejskiej zabudowy powstają kameralne osiedla, których lokale łączą 
w sobie cechy mieszkania i zalety domu jednorodzinnego.

REKLAMA

kańcy mają w zasięgu ręki 
przyzwoitą infrastrukturę 
drogową oraz usługi każ-
dego typu.
Dom czy mieszkanie
To zawsze kuszące: 
zamieszkać we własnym 
domu. Zalet jest wiele: 
nie ponosimy kosztów 
wspólnych, jesteśmy nie-
zależni, mamy wymarzony 

arteria prowadząca do 
centrum Warszawy, 
po której kursują auto-
busy miejskie. Można 
również korzystać z linii 
kolejowej lub podjechać 
samochodem do metra. 
Łatwo stąd wyjechać 
na obwodnicę stolicy czy 
dostać się do lotniska. 
W okolicy pełna oferta 
przedszkoli i szkół, przy-
chodni i aptek a także 
liczne centra handlowe. 
A przede wszystkim wypo-
czynek: blisko do Lasu 
Kabackiego, Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie 
i terenów rekreacyj-
nych wyścigów konnych 
na Służewcu.

Anna Raciniewska

ZamiesZkaj na ursynowie

nowocZesny dom 
205 m2 z ogródkiem

bardzo niskie koszty utrzymania

502 782 682 
www.betonstal-dom.pl

standard nF40

Gotowe domy  
energooszczędne 
w cenie domów tradycyjnych

DOMY I MIESZKANIA12
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zasługa zabudowy. 
Dzisiejszy Wawer 
to tereny historycznie 
związane z wypoczyn-
kiem. Mikroklimat lasów 
sosnowych ciągnących 
się wzdłuż brzegu Wisły 
przyciągał dawniej do 
pięknych willi szukają-
cych ciszy letników. Ta 
tradycja zobowiązuje. 
Wśród historycznych zabu-
dowań usianych w zieleni 
od Falenicy przez Radość, 
Międzylesie, słynny Anin 
po Marysin powstają nowe 
niewysokie inwestycje. 
Deweloperzy wpisują 
się doskonale w klimat 
dzielnicy zapełniając ją 
domami, szeregówką lub 
dyskretną zabudową wielo-
rodzinną. 

K ilkanaście kilome-
trów od śródmieścia 
wielkiego miasta 

można poczuć się jak 
w uzdrowisku. Odległość 
pokonamy bardzo szybko 
– dzięki linii kolejowej 
biegnącej na południe 
w kierunku Otwocka, 

Wawer - zielona strefa Warszawy
Wzdłuż tzw. linii otwockiej rozpościerają się tereny warszawskiego Wawra. To szczególne okolice, 
które łączą w sobie zalety życia willowej dzielnicy i bliskości centrum stolicy.

reklama

a także licznym połą-
czeniom autobusowym. 
To niesamowite, jak 
z każdym kilometrem 
zmienia się klimat: z wiel-
komiejskiego w niemal 
letniskowy. 
Nisko i przyjaźnie 
To przede wszystkim 

W zasięgu ręki
Nie spotkamy tutaj 
gigantycznych hipermar-
ketów. A jednak handel 
i gastronomia kwitną – 
w odpowiedniej do terenu 
skali. Miłośnicy galerii 
handlowych dostana się do 
centrum stolicy w niecałe 
pół godziny kolejką pod-
miejską lub autobusem. 
Rodzinny charakter dziel-
nicy uwidacznia się 
w dobrym dostępie do 
usług edukacyjnych: 
przedszkoli i szkół, a także 
kulturalnych i sporto-
wych. Dzieci po lekcjach 
mają do wyboru szeroką 
ofertę zajęć w domach 
kultury i ośrodkach 
sportowo-rekreacyjnych.

Anna Raciniewska

Domy i mieszkania14
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Informacje, porady, sprzedaż: 
22 59 05 233 (689) 
projekty@murator.com.pl

Ponad 800 projektów 

domów jednorodzinnych

Piętrowe Z poddaszem do adaptacjiZ poddaszem użytkowym

Parterowe

Tradycyjne Małe i tanie Na wąską działkę

Nowoczesne Bliźniacze

 

Teraz u nas!
projekt + kredyt

  www.projekty.murator.pl 

Wyślij SMS na nr 7142 
z hasłem KATALOG 13 

(koszt 1,23 zł z VAT)

Zamów bezpłatny KATALOG 
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Puszcza

Żyjemy z dala od miej-
skiego zgiełku, ale nie 
musimy rezygnować 
z zalet miejskiego życia. 
Mamy bowiem dosko-
nały dojazd do centrum 

Z aletą domu jednoro-
dzinnego w okolicy 
Kampinoskiego 

Parku Narodowego jest 
jego wyjątkowe położenie. 
Okolice puszczy i jej otu-
liny to doskonałe miejsce 
do spacerów, biegania, 
wypraw turystycznych i kon-
nych, jazdy rowerem (szlaki 
rowerowe mają tu łącznie 
ponad 140 kilometrów!) 
i uprawiania innych sportów. 
To raj dla miłośników dzikiej 
przyrody, którzy cenią sobie 
możliwość oglądania dzikich 
zwierząt w ich naturalnym 
środowisku – w Kampinosie 
spotkamy ich wiele, są 
łosie, rysie, bobry. To też 
doskonałe miejsce do pod-

Dom blisko puszczy
Dom lub segment to świetne miejsce do mieszkania, zwłaszcza dla kilkuosobowej rodziny. 
Każdemu z domowników można zapewnić kawałek własnego kąta. A jeśli ten dom mamy  
w okolicach puszczy, to czujemy się tak, jakbyśmy cały czas byli na urlopie.

reklama

glądania ptaków. W puszczy 
żyje wiele gatunków, 
także tych zagrożonych 
wyginięciem jak derkacz 
i wodniczka. 
Spacery po Kampinosie 
to także gratka dla miło-
śników historii walk 
o niepodległość. Puszcza 
była miejscem walk 
w powstaniu kościuszkow-
skim i styczniowym, we 
wrześniu 1939 r. i w 1944. 
Znajdują się tu mogiły 
powstańców styczniowych, 
cmentarz partyzantów, oraz 
cmentarz w Palmirach, 
na którym spoczy-
wają Polacy rozstrzelani 
przez Niemców w latach 
1939-1944.

Warszawy – 25 km do 
metra Młociny. Samochód 
możemy zostawić na par-
kingu P&R i dalej sprawnie 
i szybko podróżować 
komunikacją miejską.
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605 533 087 
663 746 172
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www.slawbud.pl

segmenty 
o powierzchni
 80(100) m2 z działką 

od 399.000,00
Łomianki

mieszkania mieszkania mieszkania 

segmentysegmentysegmentysegmenty segmentysegmenty segmenty segmentysegmenty segmenty segmentysegmenty 

mieszkania 
o powierzchni 
60, 78, 88 m2 

od 5.500,00 zł za m2

Warszawa, Białołęka 

tel. 510 190 900

slawbud_1.indd   1 2016-08-16   13:12:46
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Warszawa-Białystok (S8) – 
część międzynarodowego 
szlaku Via Baltica. W lipcu 
2017 roku zostanie oddana 
najszybsza trasa wyjaz-
dowa ze stolicy do samej 
obwodnicy Radzymina. 
Gminy leżące nad Zalewem 
Zegrzyńskim podpisały 
umowę o współpracy w sta-
raniach o dofinansowanie 

T o To miejsce nie 
tylko dla rodzin 
z dziećmi. Warto 

tę lokalizację rozważyć 
również na spędzenie 
jesieni życia. Zadbano 
tu o potrzebną infrastruk-
turę. Szkoły, przedszkola, 
szpital i ośrodki zdrowia 
są w zasięgu ręki. Aktywni 
znajdą wiele możliwości 
rozwijania pasji, upra-
wiania sportu, kontaktu 
z przyrodą. Wielka zaletą 
jest bliskość Zalewu 
Zegrzyńskiego.

Radzymin dawniej ...
Jednym z najważniejszych 
wydarzeń w historii miasta 
była bitwa stoczona z bol-
szewikami w 1920, zwana 
„Cudem nad Wisłą”. 

Niedaleko stolicy
Radzymin przyciąga. Mieszkania są tutaj tańsze niż w Warszawie, a infrastruktura rozwija się, 
aby zaspokajać potrzeby nowych mieszkańców. Nawet pracując w stolicy, po ciężkim dniu 
dobrze jest odpocząć w spokoju.

Zapobiegła ona rozprze-
strzenieniu się komunizmu 
na terenie Polski. W okresie 
międzywojennym miasto 
kwitło gospodarczo i kul-
turalnie. Stało się ważnym 
ośrodkiem w skali mikrore-
gionu. II Wojna Światowa 
wyniszczyła Radzymin. 
Po wojnie miasto było dys-
kryminowane z powodów 
politycznych. Połączenie 
ze stolicą było niedofinan-
sowane, więc mieszkańcy 
wyprowadzali się do 
Warszawy. 

... i dzisiaj
Dziś miasto odżywa. 
Kluczowa dla jego rozwoju 
jest bliskość i dobre połą-
czenie ze stolicą. Przez 
miasto przebiega trasa 

rozwoju ścieżek rowero-
wych w tej okolicy. Radzymin 
doskonale odnalazł się w roli 
szybko rozbudowującego się 
ośrodka satelickiego. Ten 
trend wyraźnie widać w licz-
nych inwestycjach i zmianie 
napływu mieszkańców: 
tym razem z Warszawy do 
Radzymina

Anna Raciniewska.
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Na te inwestycje przyjdzie 
jednak trochę poczekać.
Tę lokalizację docenili 
m.in. klienci Polnord, którzy 
wybrali inwestycję Neptun. 
Obecnie w realizacji znaj-
duje się już kontynuacja 
popularnego osiedla – 

N ajwięcej miesz-
kańców Ząbek 
to młode rodziny 

z dziećmi. Ząbki są 
na trzecim miejscu pośród 
miast o największym 
przyroście naturalnym. 
Młodych ludzi przyciąga 
tutaj możliwość kon-
taktu z naturą i doskonała 
infrastruktura miejska 
oraz nowoczesne osiedla 
mieszkaniowe.
Wokół rosną lasy, są 
doskonałe szlaki rowerowe 
i piesze. Jest park wodny 
z basenami, brodzikami 
i zjeżdżalniami, kręgielnia, 
korty tenisowe, squash.
Dojazd z Ząbek do cen-
trum stolicy jest bardzo 
dobry. Kursują dwie dar-

Ząbki – tu warto mieszkać
Ząbki sąsiadują z Targówkiem. Leżą 8 km od centrum Warszawy, czyli bliżej niż wiele jej dzielnic. 
Mieszkania są tu tańsze niż w stolicy, a gmina została uznana za jedną z najbardziej przyjaznych 
mieszkańcom w Polsce.

REKLAMA

mowe linie komunikacji 
miejskiej. Pierwsza dowozi 
mieszkańców do centrum 
handlowego w Markach, 
gdzie mogą się prze-
siąść do komunikacji 
warszawskiej druga do 
stacji PKP w Rembertowie. 
W połowie przyszłego 
roku ma się zakończyć 
budowa tzw. obwod-
nicy Marek, czyli trasy 
S8. To sprawi, że dojazd 
samochodem do cen-
trum Warszawy potrwa 
zaledwie 25 minut. Same 
Ząbki mają też w planach 
budowę linii tramwajowej 
do Dworca Wschodniego 
i nowej drogi wojewódz-
kiej, łączącej Ząbki 
z ul. Kij owską w Warszawie. 

Neptun II. – Od czerwca 
w sprzedaży jest nowa pula 
65 mieszkań z terminem 
odbioru w IV kwartale 2017 r.
– mówi 
Wioletta Kleniewska, 
dyrektor sprzedaży 
i marketingu Polnord SA.
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Osiedle Akacjowa Aleja
ul. Lecha Falandysza, Radzymin
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kontakt: tel. 500 800 575, e-mail: biuro@akacjowaaleja.pl, 
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Osiedle Akacjowa Aleja V etap | Mieszkania od 27 mkw. w centrum Radzymina
Miejsca garażowe w budynku | Pełna infrastruktura miejska
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wało transport miejski 
i wskazało nowe ulubione 
dzielnice mieszkańców 
stolicy. Swój „obrzeżny” 
charakter z pewnością 
utracił Ursynów i Kabaty, 
zaś sporo nowych wiel-
bicieli zyskały Bielany. 
Dzięki drugiej nitce metra 
atrakcyjnymi gruntami 
inwestycyjnymi i lokali-
zacjami mieszkaniowymi 
stały się Praga i Targówek.

Wszystko  
na miejscu
Jak obiecują władze 
Warszawy, II linia metra 
będzie szybko rosnąc. 
W ciągu trzech najbliż-
szych lat, mają powstać 
kolejne trzy stacje 
w stronę Targówka: 

N iewielkie i blisko 
metra – to najczę-
ściej poszukiwane 

i wybierane mieszkania 
w Warszawie. Podziemna 
kolejka nie tylko ułatwiła 
i usprawniła pokonywania 
miasta, ale również zmie-
niła rynek nieruchomości 
w stolicy.

Metro podnosi wartość lokali
Dobra komunikacja publiczna to jeden z najważniejszych atutów lokalizacji w Warszawie.  
Bardzo popularne są te miejsca, które znajdują się blisko stacji metra.

Lepsza lokalizacja
Warszawiacy nie lubią 
stać w korkach. Niestety, 
ciągłe modernizacje 
ulic i ich remonty sprzy-
jają zatorom. Nic więc 
dziwnego, że otwarcie 
pierwszej (a ostatnio 
również drugiej) linii 
metra zrewolucjonizo-

przy ul. Strzeleckiej, 
w okolicach skrzyżo-
wania Pratulińskiej 
z Ossowskiego, oraz 
w rejonie skrzyżowania  
ul. Pratulińskiej z Trocką.
A także trzy stacje 
w stronę Woli: przy 
skrzyżowaniu Płockiej 
i Wolskiej, pod 
Górczewską przy 
Sokołowskiej i dalej przy 
Księcia Janusza.
Metro to również lepsza 
infrastruktura. Na sta-
cjach metra powstają 
nowe sklepy, restauracje, 
bary szybkiej obsługi, 
kioski, punkty usługowe 
czy placówki instytucji 
finansowych. Tworzone 
są tam bardzo pożądane 
powierzchnie handlowe.Wilanów
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rody Skarpa Ursynowska 
powstaje kameralne 
osiedle Brzozowy 
Zakątek. To kompleks 
trzech budynków wie-
lorodzinnych. W dwóch 
udostępnionych już 
do sprzedaży budyn-

D laczego warsza-
wiacy i przyjezdni 
tak chętnie kupują 

mieszkania w Wilanowie? 
Duże znaczenie ma 
wciąż rosnący prestiż tej 
dzielnicy.

Nowe, świeże
Mieszkania – za gotówkę 
i na kredyt – kupują 
tu ludzie mający ugrun-
towaną pozycję 
społeczną. Można więc 
liczyć na dobre i cie-
kawe sąsiedztwo oraz 
bezpieczeństwo. 
Miasteczko Wilanów 
to część dzielnicy, która 
wciąż powstaje. Ma 
to swoje wady i zalety. 
Z jednej strony wszystko 

„M” w prestiżowej okolicy
W Wilanowie zabudowa jest stosunkowo niska, a osiedla mieszkaniowe luksusowe i nowo-
czesne. Dzielnica słynie z zieleni, bliskości parków i rezerwatów przyrody oraz kameralnej 
atmosfery. Bo nadal ma niewielki stopień zaludnienia.

REKLAMA

jest tu świeże, nowoczesne 
i czyste. Z drugiej – infra-
struktura miejska, na którą 
mieszkańcy narzekali 
jeszcze kilka lat temu, 
wciąż się rozwĳ a. Powstają 
nowe przedszkola, 
szkoły, parkingi, centrum 
handlowe. Z każdym mie-
siącem oferta jest coraz 
lepsza. Istniejąca już dziś 
infrastruktura drogowa 
i komunikacja miejska 
w prosty i szybki sposób 
łączy Miasteczko Wilanów 
ze wszystkimi dzielnicami 
Warszawy.

Poszukiwane metraże
W południowej części 
Miasteczka Wilanów, 
na granicy rezerwatu przy-

kach znajdziemy duży 
wybór wielopokojowych, 
rodzinnych mieszkań 
o powierzchniach 50-80 m 
kw. Mieszkania na wyż-
szych kondygnacjach mają 
balkony i loggie, a na par-
terze – ogródki.
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 >  Blisko 11 000 artykułów o charakterze poradnikowym  
z zakresu budowy, remontu i urządzania domu

 >  Bezpłatne porady ekspertów z różnych dziedzin
 >  Informacje o trendach, ciekawe pomysły, aranżacje,  
inspirujące galerie zdjęć i materiały „zrób to sam”
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