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Łęczyńskie święto 
rowerów po raz XII
Sprawdź na str. 3

Założyciel Portalu Mam-Fach.info 
laureatem konkursu 
Czytaj na str. 3

Kolejna biegowa impreza w Łęcznej przed nami. Tym razem 
pod nazwą „Jesienne biegi – Łęczna Biega”. Wydarzenie od-
będzie się  29 października 2022 r. W cudnych okolicznościach 
Parku Podzamcze biegać będą dzieci i dorośli. Dla najmłodszych 
przygotowano dystanse na: 50, 100, 200 i 300 m. Natomiast dla 
dorosłych będzie to dystans 3 kilometrów.

dok. na str. 2 

Jesienne bieganie w Łęcznej

Prezes został zwolniony przez twittera, a konkretnie wpis 
dodany przez wicepremiera Jacka Sasina. Taką niepoważną for-
mą zdegradowano prezesa najlepszej kopalni w Polsce.

To już wreszcie finał cią-
gnącej się od wielu miesię-
cy sprawy. Przypomnijmy, 
przed wyborami samorządo-
wymi były bramkarz Arkadiusz 
Onyszko został zameldowany 
u obecnego starosty Krzysz-
tofa Niewiadomskiego. Dzię-
ki temu mógł wystartować w 
wyborach i jako lider PIS został 
radnym.

W kuluarach o tym, że 
Onyszko nie mieszkał w po-
wiecie łęczyńskim mówiono 
od dawna, ale twardy dowód 
pojawił się w momencie w 
którym wójt Milejowa naliczył 
opłatę zgodnie z meldunkiem 
za prywatny dom w Jaszczowie 
staroście Niewiadomskiemu. 
Ten odpisał, że za Onyszkę nie 
będzie płacił, bo ten u niego 
nie mieszkał.

Mleko się rozlało i trzeba 
było coś zrobić, bo przepisy 
są jasne, prawo pozwala kan-
dydować do rady powiatu wy-
łącznie osobom „stale zamiesz-

Z referendum o odwoła-
nie Burmistrza Łęcznej nic nie 
wyszło, ale maski opadły – ko-
mentuje inicjator Artur Stec.  
Pokłosiem nieudanej akcji 
było m.in. powiadomienie 
komisarza wyborczego o nie-
autoryzowanym zniszczeniu 
części podpisów przez opo-
zycyjnego radnego Piotra 
Kotułę, który miał pomagać 
w ich zbieraniu, ale podarł 
je przy świadkach na wieść, 
że referendum jednak się nie 
odbędzie. 

Sprawa nabrała tempa, 
a sam Kotula potwierdzał w 
prasie, że podpisy zniszczył. 
Jednak gdy do sprawy przyłą-
czył się zawiadomiony przez 
Komisarza Wyborczego w Lu-
blinie prokurator Kotuła obró-
cił wszystko w żart twierdząc, 

Kopalnia bez prezesa. 
Artur Wasil odwołany

„Jestem po rozmowie z 
Prezesem Grupy Enea Pawłem 
Majewskim. W piątek podczas 
Rady Nadzorczej LW Bogdan-
ka rozpatrzony zostanie punkt 
o odwołaniu Prezesa Artu-
ra Wasila” - napisał dwa dni 
przed zebraniem rady Sasin. 
W piątek zgodnie z zapowie-
dziami rada nadzorcza odwo-
łała Wasila.

Kopalnia Bogdanka w 
ostatnim czasie była na języ-
kach za sprawą ogromnej ko-
lejki po węgiel w której ludzie 
spędzali całe tygodnie. Sprawą 
interesowały się międzynaro-
dowe media w tym Reuters.

Później pojawiła się infor-
macja o planowanej redukcji 
poziomu wydobycia w 2022 o 
blisko milion ton węgla z 9,2 do 
8,3 miliona ton.

Wasil uchodził za porząd-
nego prezesa, jeszcze w czerw-
cu został wybrany na drugą ka-
dencję. W jego obronie stanęła 
załoga i związki zawodowe. Na 
pełniącego obowiązki wyzna-
czono Artura Wasilewskiego, 
zastępcę prezesa Zarządu ds. 
Ekonomiczno-Finansowych. 
Chwilę później ruszyły pierw-
sze zwolnienia w kopalni, które 
trwają do dzisiaj. 

BB

Onyszko stracił mandat 
za fałszywy meldunek  

u starosty łęczyńskiego
kującym” na terenie powiatu.  
W związku z opieszałością 
Rady Powiatu Łęczyńskiego, 
która nie chciała zająć się 
sprawą kolegi z rady, Onysz-
cze mandat wygasił wojewo-
da Lech Sprawka. Nic nie dała 
batalia sądowa i pod koniec 
września w tracie XLI Sesji 
Rady Powiatu w Łęcznej miej-
sce odwołanego radnego zaję-
ła pani Agata Dudek.

Otwartym zostaje pytanie 
czy odpowiedzialność powinien 
ponieść również obecny staro-
sta Krzysztof Niewiadomski.

BB

Radny Kotuła tłumaczył się 
prokuratorowi

że tak naprawdę on podpisów 
nie zbierał więc ich nie podarł. 
Sprzeczne tłumaczenie odno-
towała lokalna prasa pytając 
zatem kiedy radny kłamał. 
Artur Stec rezygnację z re-
ferendum motywował bra-
kiem zaangażowania radnych, 
którzy na sesjach mają bur-
mistrzowi wiele do powie-
dzenia, ale w rzeczywistości 
obecny stan rzeczy im odpo-
wiada. Mieli oni zupełnie zi-
gnorować zbieranie podpisów 
czym pokazali swoje prawdzi-
we zaangażowanie w akcję. 
Artur Stec zapowiedział, że zro-
bi wszystko, aby radny poniósł 
konsekwencje i został odwoła-
ny z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa Rady Miej-
skiej w Łęcznej. 

dok. na str. 3

Od Łęcznej, aż po Dąbro-
wę trwają prace wycinkowe i 
porządkowe przy drodze wo-
jewódzkiej nr 820. Drogowcy 
chcą wykorzystać dobrą pogo-
dę i zrobić jak najwięcej przed 

Ostre cięcie na drodze 
do jezior

zimą. Roboty budowlane mają 
zakończyć się w przyszłym 
roku, pewnie tuż przed wybo-
rami, aby politycy ze Świdnika 
mogli przecinać wstęgi.

dok. na str. 2
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KRONIKA ZDARZEŃ
Ulica Wierzbowa, aż do 

bloków i ul.  Magnoliowa 
(za Lidlem) otrzymały już 
pierwszą warstwę asfaltu. 
Do zrobienia zostały jeszcze 
chodniki, ścieżki rowerowe i 
oświetlenie. 

To drugi etap budowy tych 
dróg, które zdecydowanie uła-
twią poruszanie się po Łęcz-

dok. ze str. 1
Łęczna Biega to działająca od 2017 roku 

amatorska grupa sportowo-biegowa skupiająca 
miłośników biegania z terenu miasta i powiatu. 
Z jej inicjatywy odbyły się już w Łęcznej dwa bie-
gi uliczne pod nazwą Kasztelańska Piątka oraz 
Świąteczny Bieg dla dzieci.

Współorganizatorem biegów razem z gru-
pą biegową Łęczna Biega jest Urząd Miasta w 
Łęcznej. Dzięki sponsorom biegom będzie towa-
rzyszył szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych, m.in.: 

- zabawy na Dmuchane Zamki Wójcik,
- zabawy sportowe zorganizowane przez 

trenerów Akademii Górnik Łęczna,
- pokaz motocykli przygotowany przez grupę 

PATRIA ŁĘCZNA.
Rozgrzewkę poprowadzi niezawodna Ewa 

Jacniak #NoLimits. 
Każdy z uczestników biegu otrzyma okoliczno-

ściowy medal oraz tzw. pakiet startowy czyli zestaw 
upominków od sponsorów. Dla trzech najszybszych 
kobiet i mężczyzn oraz dzieci w każdej kategorii za-
planowano puchary. Wszyscy biegacze będą mogli 
się posilić ciepłą zupą od Franco Restorante. Nato-

Jesienne bieganie w Łęcznej
miast dzieci niezależnie od wyniku będą brały udział 
w losowaniu nagród sportowych. 

W tym roku na „Jesiennym biegu” zaplano-
wano 100 pakietów startowych dla dzieci oraz 
100 pakietów startowych dla dorosłych. 

Zapisy na bieg będą prowadzone poprzez 
formularz dostępny na stronie fb grupy Łęczna 
Biega od dnia 10 października 2022 roku. 

Celem wydarzenia jest promowanie aktyw-
ności fizycznej oraz pomoc w leczeniu onkolo-
gicznym Czarka Tarki, siedmioletniego chłopca z 
Ciechanek. Środki pozyskane z opłat startowych 
(cegiełki 20 zł (dzieci)/ 30 zł (dorosły)) będą w 
całości przeznaczona na leczenie chłopca. Za-
chęcamy do uczestnictwa i kibicowania!
Układ biegów - godz, płeć, dystans, rocznik:
11:00 - bieg główny dla dorosłych, 3 km
12:30 - dziewczęta, 50m (2017 i młodsze)
12:35 - chłopcy, 50m (2017 i młodsze)
12:40 - dziewczęta, 100m (2015 i  2016)
12:45 - chłopcy, 100m (2015 i 2016)
12:50 - dziewczęta, 200m (2013 i 2014)
12:55 - chłopcy, 200m (2013 i 2014)
13:00 - dziewczęta, 300m (2011 i 2012)
13:05 - chłopcy, 300m (2011 i 2012).

Ostre cięcie 
na drodze 
do jezior

dok. ze str. 1
Z liczącej niecałe 10 kilo-

metrów drogi znika 720 przy-
drożnych drzew. Wycinka za-
częła się w sierpniu i ma za-
kończyć się w październiku, 
teraz pilarze pracują na odcinku 
bliżej Łęcznej.

Docelowo przebudowane 
ma zostać 29 km drogi z Łęcznej 
do Sosnowicy. Po wielu latach 
starań udało się wreszcie uzy-
skać rządowe dofinansowanie. 
Ale pieniędzy z Polskiego Ładu 
wystarczyło tylko na 10 km.

Nowa droga to poza no-
wym asfaltem także 4 ronda, 
chodniki i bardzo wyczekiwa-
na dwukierunkowa ścieżka 
rowerowa.

BB

Nowe drogi na ukończeniu
nej. Z centrum gdzie mieści się 
m.in. Urząd Pracy, Urząd Skar-
bowy, Starostwo Powiatowe 
będzie teraz można wyjechać 
w trzech kierunkach, a nie jak 
dotychczas tylko w jednym kie-
runku do al. Jana Pawła II.

Prace muszą zostać zakoń-
czone do dnia 15.11.2022 r.

BB

W czwartek 29 września 
ok. godz. 11.30 na łuku drogi 
krajowej nr 82 w Łęcznej doszło 
do czołowego zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. W 
zdarzeniu brało udział dwie 
osoby, kierowcy - 85-letni męż-
czyzna i 24 - letnia kobieta w 8 
miesiącu ciąży.

Wstępne ustalenia wskazu-
ją, że kobieta, jadąc w kierunku 
Lublina, zjechała na przeciwległy 
pas ruchu doprowadzając do 
zderzenia ze zbliżającym się z 
naprzeciwka samochodem. Męż-
czyzna nie uskarżał się na żadne 
dolegliwości, natomiast kobieta 
odczuwała ból kręgosłupa i zo-
stała przewieziona na oddział 
patologii ciąży. 

Po zdarzeniu droga była za-
blokowana była przez blisko 3 
godziny, a w akcji wzięło udział 
3 zastępy straży pożarnej, Poli-
cja i ZRM.

Szczęśliwie zakończyły się 
poszukiwania 82-latka, który 19 
września ok. godz. 6.30 rano wy-

Zderzenie na DK 82

Grzybiarz odnaleziony

szedł do lasu na grzyby. Niestety 
nie posiadał przy sobie telefonu. 
Ponadto miewał już wcześniej za-
niki pamięci Po bezowocnych po-
szukiwaniach przez zaniepokojo-
ną rodzinę zawiadomiono policję. 
W poszukiwaniach uczestniczyło 
kilkudziesięciu policjantów, w 
tym przewodnik z psem tropią-
cym oraz strażacy. Funkcjonariu-
sze przeczesywali teren leśny, aby 
jak najszybciej odszukać 82-latka. 
Po kilku godzinach mężczyzna zo-
stał odnaleziony w lesie i przeka-
zany pod opiekę rodziny.

Wychodząc do lasu na grzy-
by, czy wycieczki pamiętajmy o 
podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa. Osoby starsze, schoro-
wane nie powinny wychodzić do 
lasu samotnie. Podczas zbierania 
grzybów łatwo stracić orientację 
w terenie i zgubić się. Starsze oso-
by mogą zasłabnąć i potrzebować 
pomocy. Dbając o ich bezpie-
czeństwo opiekunowie powinni 
pamiętać o tych zagrożeniach. 
Wychodząc do lasu warto zabrać 
ze sobą towarzysza, który nas 
wspomoże. Obowiązkowo weź-
my ze sobą telefon komórkowy z 
naładowaną w pełni baterią.
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Rafał Jagiełło jest jed-
nym z założycieli nowego 
portalu z ogłoszeniami dla 
fachowców z twojej okolicy 
www.mamfach.info.  To jego 
pomysł na start-up, który ma 
szansę zostać jedną z bardziej 
przydatnych i popularnych 
platform. Zadaniem portalu 
jest zbieranie ogłoszeń fa-
chowców z całej Polski. Por-
tal działa już od ponad roku 
czasu i jest ciągle udoskonal-
any. Niebawem pojawią się 
na nim nowe funkcje i udo-
godnienia, mające poprawić 
kontakt klienta z fachowcem. 
Modernizację przejdzie także 
aplikacja mobilna Mam Fach 
dostępna w Sklepie Play i 
App Store.

Rafał Jagiełło jako pra-
cownik LW Bogdanka, posta-
nowił wziąć udział w progra-
mie zakładowym ,,Aktywni 
w Bogdance’’. Daje on szan-
sę na otrzymanie dofinan-
sowania na rozwój amator-
skich i profesjonalnych, po-
zazawodowych pasji, hobby 
i zainteresowań. Program 

Założyciel Portalu Mam-Fach.info  
zostaje laureatem wewnętrznego  

konkursu dla pracowników LW Bogdanka

powstał po to by nagradzać 
zaangażowanie i aktywność, 
promować osoby osiągające 
sukcesy w swojej dziedzinie 
oraz wspierać je w osiąganiu 
lepszych rezultatów.

Z g ł o s z e n i e  p o r t a l u  
Mam-Fach do programu 

,,Aktywni w Bogdance’’ zy-
skało dużą aprobatę i po-
parcie wśród komisji wybie-
rającej osoby z najlepszymi 
pomysłami, dzięki czemu 
Rafał Jagiełło stał się jednym 
z pięciu laureatów II naboru 
w  2022r. 

dok. ze str. 1
Jednak chwilę po tych deklaracjach radny 

Kotuła sam zrezygnował z pełnienia powyższej 
funkcji. Na sesji w dniu 27 września zastąpiła go 
radna Halina Mazurkiewicz.

Ja i mieszkańcy czujemy się oszukani przez 
radnego i przy kolejnych wyborach mu o sobie 
przypomnimy – kończy Artur Stec. Taki sam los 
spotka innych radnych, którzy będą występo-

Radny Kotuła tłumaczył się prokuratorowi

Ponad 150 rowerzystów 
pojawiło się w niedzielę 25 
września w punkcie startu XII 
rajdu – „Łęczna na rowery”. Sło-
neczna pogoda i pozytywne na-
stawienie rowerzystów okazało 
się połową sukcesu tegorocznej 
wyprawy, za drugą połowę od-

powiadała ciekawa trasa i atrak-
cje w Zawieprzycach.

Rowerzyści w 10 grupach 
jechali miejscowościami na te-
renie trzech gmin: Łęczna, Lu-
dwin oraz Spiczyn. Przejeżdżali 
miejscowościami Podzamcze, 
Witaniów, Zezulin, Grądy, Ko-
cia Góra, Nowy Radzic, Nowa 

wać przeciwko mieszkańcom.
Sprawa ma także drugi ciekawy wątek. 

Wraz z rezygnacją Piotra Kotuły z pracy w komi-
sji rolnictwa rozwiązany został klub Niezależni 
Łęcznej, w którym dotychczas pracowali roz-
łamowcy z dawnego klubu Burmistrza Leszka 
Włodarskiego. Czy to oznacza ocieplenie współ-
pracy na linii rada – burmistrz?

BB

Łęczyńskie święto rowerów po raz XII
Wólka, Zawieprzyce Kolonia, 
Zawieprzyce, Stoczek, Ziółków, 
Karolin, Łęczna. Było bardzo 
dużo śmiechu, słońca i pozy-
tywnej atmosfery.

Tegoroczny najmłodszy 
uczestnik rajdu miał 1,5 roku 
i podróżował wraz z mamą 

rowerem, a najstarszy cyklista 
miał 76 lat.

Na rajdzie zameldowali 
się rowerzyści z powiatu łę-
czyńskiego, ale także Chełma, 
Lublina, Trawnik, Krzesimowa, 
a nawet Ostrołęki.

W Zawieprzycach można 
było zobaczyć lochy, kaplicę, 
budynek lamusa. Na wzgórzu 
rowerzyści posilili się nabie-
rając sił na drogę powrotną. 
Można było również skoszto-
wać przysmaków przygoto-
wanych przez KGW Zamkowe 
Wzgórze w Zawieprzycach. Po 
atrakcjach rowerzyści powrócili 
do Łęcznej.

UMŁ



idzie wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-poprawa jakości powietrza atmosferycznego ponieważ 

zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substan-
cji związanych z wytwarzaniem energii. 

4

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu : Mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn 
z Województwem Lubelskim, a następnie wyłonienie wyko-
nawcy zamówienia stało się przesłanką do rozpoczęcia prac 
budowlanych i modernizacyjnych w tym zakresie. Ów projekt 
zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zakładał realizację nastę-
pujących zadań:

- Budowę oświetlenia ulicznego w m. Zawieprzyce – ko-
lonia przy drodze gminnej 105109L – 9 punktów oświetle-
niowych o mocy 24 W;

- Budowę oświetlenia ulicznego w m. Charlęż  przy dro-
dze gminnej nr 105122L – 11 punktów oświetleniowych o 
mocy 38 W;

- Wymianę opraw oświetleniowych  i wysięgników na 
terenie obwodów energetycznych objętych Gminnym Pro-
gramem Rewitalizacji  tj. Kijany i Charlęż – 3 lampy o mocy 
90 W i 80 lamp o mocy  53 W. 

-  Wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników na te-
renie obwodów energetycznych:  Jawidz, Ludwików, Spiczyn 
, Zawieprzyce, Zawieprzyce-kolonia, Ziółków, Stoczek – 275 
szt.  o mocy 90 W, 37 szt. opraw o mocy 146 W ora 36 szt. 
o mocy 53 W. 

Wszystkie wymienione oprawy oświetleniowe będą wy-
posażone w reduktory mocy oraz programatory umożliwiają-
ce zaplanowanie stopnia natężenia oświetlenia w określonym 
okresie czasu.

Począwszy od II kwartału 2021 roku rozpoczęła się syste-
matyczna realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przed-
stawionym i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem 
prac. W pierwszej kolejności  zrealizowano prace budowlane 

Energia pod kontrolą
polegające na zainstalowaniu 20 słupów oświetleniowych 
wraz z oprawami. Wykonane prace zostały odebrane protoko-
łem częściowym i  nowe odcinki oświetlenia zostały włączone 
do systemu oświetlenia dróg na terenie gminy.

W III i IV kwartale 2021 kontynuowane były prace mo-
dernizacyjne polegające na wymianie istniejących opraw 
oświetleniowych (najczęściej sodowych) na zdecydowanie 
bardziej energooszczędne ledowe. Zakończenie prac nastąpi-
ło w III kwartale 2022 r. podpisaniem protokołu końcowego i 
przekazaniem pełnej dokumentacji wykonanych prac budow-
lanych i modernizacyjnych. Gmina Spiczyn uzyskała dostęp do 
aplikacji City Touch umożliwiającej elektroniczne sterowanie 
zainstalowanymi  oprawami  oświetleniowymi w zakresie 
natężenia strumienia świetlnego i czasokresu oświetlenia w 
ciągu doby. Pracownicy Urzędu Gminy zostaną przeszkoleni 
w zakresie działania aplikacji.

Całkowita wartość projektu wynosi  - 1 202 505,84 zł 
(zgodnie z umową o dofinansowanie projektu) a całkowita 
kwota dofinansowania  - 855 684,14 zł.

Realizacja ww. projektu wynika bezpośrednio z Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn aktualizacja 
do 2024 r. w którym zawarto szereg przedsięwzięć na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej 
i redukcji emisji gazów cieplarnianych 
obligujących władze gminy do podejmo-
wania działań m.in. w zakresie  moder-
nizacji oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy poprzez wymianę opraw oświetle-
niowych na energooszczędne i zastoso-
wanie inteligentnego systemu sterowa-
nia oświetleniem ulicznym. Możliwość 
uzyskania dofinansowania projektu w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 
Priorytetowa 5 Efektywność energetycz-
na i gospodarka niskoemisyjna, działanie 
5.5 Promocja niskoemisyjności  stała się 
przysłowiową „ostatnią deską ratunku” 

dla władz samorządowych  i została skwapliwie wykorzysta-
na. W najbliższym czasie należy spodziewać się rezultatów 
zrealizowanego przedsięwzięcia w postaci:

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną 
potrzebną do oświetlenia dróg na terenie gminy Spiczyn , a 
tym samym spadek  kosztów przeznaczanych na jego funk-
cjonowanie i utrzymanie,

-  poprawa jakości oświetlenia drogowego a co za tym 

Rzeczpospolita
Polska

Rzeczpospolita
Polska

ogłoszenia drobne
Sprzedam mieszkanie w Łęcznej 
69m2, 3 pokoje, pierwsze piętro.
Cena 6 tys. zł/m2. T: 501 563 481

Wynajem koncentratorów tlenu do 
tlenoterapii - skuteczna rehabilitacja 

pocovidowa - T: 509 483 065
Zabudowy meblowe, meble kuchen-
ne na wymiar, szafy przesuwne, me-

ble łazienkowe. Tel. 600 549 188
Poszukuję siedliska w okolicach 

Łęcznej. T: 513 686 864
Grający wodzirej / Dj - oprawa mu-
zyczna małych imprez rodzinnych, 
okolicznościowych. T. 602 811 876

Sprzedam dom całoroczny w Białce 
Parczewskiej, blisko jeziora.  

Nowy, ok. 90 m2, działka 8 ar.  
Cena 420 tys. T. 513 686 864

Wynajem profesjonalnych koncen-
tratorów tlenu. 

Do użytku domowego, domach 
opieki, hospicjach.

Urządzenia są energooszczędne, 
bardzo ciche i proste w obsłudze.

Łęczna, ul. Górnicza 5. T: 737 296 901

WGN Biuro Nieruchomości 
Chcesz sprzedać mieszkanie, dom 

działkę? 
Potrzebujesz fachowej pomocy?  

Zadzwoń! tel. 513 686 864

Sprzedam działkę rolno-budowlaną z 
dostępem do Wieprza. 51 ar., w tym 
ok. 34 ar budowlane (MR). Przy-
lega do szosy. Media: gaz, prąd, 

woda. Kol. Trębaczów.
Cena: 250 tys. zł. Tel. 513 686 864
Sprzedam działkę budowlaną w za-
cisznym miejscu nieopodal Łęcznej - 

Ciechanki. Pow. 0,476 ha. w całości 
budowlane (MR). Dojazd utwar-
dzony. Media: gaz, prąd, woda, 

kanalizacja, telefon. 
Cena: 280 tys. zł. Tel. 513 686 864

Dzień Otwarty
8 październik 2022!
w godz. 10.00-14.00

Zapraszamy na prezentację!

Sprzedam dom w Turowoli
pow. użytk. ok. 170 m2,

solary, fotowoltaika, kuchnia z AGD
Szczegóły pod tel. 513 686 864


