
TTo właśnie na jakość wykonania budynku stawiaTTdeweloper naprawdę dbający o zadowolenie klientówTTi swoje dobre imię. Bo to jakość jest najistotniejszymTT
walorem odróżniającym dostępne na rynku nieruchomości.

Wiadomo, że w przygotowaniu nowej oferty dla poszuku-
jących domu czy mieszkania deweloper musi brać pod uwagę 
atrakcyjność lokalizacji, estetykę elewacji czy funkcjonalność 
układu pomieszczeń. Ale skoro na tym samym osiedlu stawia 
budynki kilka różnych fi rm, wyglądu ścian zewnętrznych w miesz-
kaniu nie widać, a większość ścian zawsze można dostawić lub 

przestawić, to jednak nie mogą to być kryteria najważniejsze dla 
osoby wydającej setki tysięcy złotych na zakup nieruchomości.

O co konkretnie chodzi? Nie o to, że po pół roku od oddania 
budynku na ścianie pojawi się delikatne pęknięcie – tego typu 
ubytki są naturalnym następstwem osiadania budowli. Istotne 
jest, aby po dwóch, pięciu, dziesięciu latach konserwacji i napra-
wy wymagały tylko naturalnie zużywające się elementy, a cała 
inwestycja była nadal bezpieczna i solidna. Bo właśnie o bezpie-
czeństwo chodzi, zarówno mieszkańców jak i najbliższej okolicy.

Więcej na stronie 20 i 21
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HORODNIAŃSKA
Białystok, Nowe Miasto

85 747 30 30 yp.com.pl

DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

domy ze wspólnym wjazdem do garażu 
podziemnego

1 dom z samodzielnym garażem 
naziemnym

DOMY
W ZABUDOWIE

SZEREGOWEJ

OGRÓD
42 - 145 m2

POWIERZCHNIA
182-218 m2

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1 mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie 
w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe 
w zasięgu ręki

RUSZYŁA SPRZEDAŻ 
ETAPU NR VIII

Cena od 
4800 zł/m2

Cena od 
4117 zł/m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE

PROMOCJA
Zimowa
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Biuro sprzedaży: Białystok, ul. Piękna 3

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

OSIEDLE DEPOWA
Białystok, Bema / budynek nr 1 i 2  /

komórki lokatorskie w cenie

lokale usługowe
o pow. 40 - 98 m2

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

POWIERZCHNIA
33 - 65m2

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

mieszkania o pow. 36 - 135 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

lokale usługowe o pow. 63 -180 m2

RUSZYŁA SPRZEDAŻ BUDYNKU NR 7

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

Cena od 
4900 zł/m2

Cena od 
5500 zł/m2

KAMIENICA 
STAROBOJARSKA
Białystok, Bojary

mieszkania 
o pow. 25 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -160 m2

BLISKO
OGRÓDKI

DZIAŁKOWE

NOWA INWESTYCJA
Już w sprzedaży!!!
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Cokolwiek robisz, rób to na sto procent. Cokolwiek robisz, rób to na sto procent. 
Zostań agentem na sto procentZostań agentem na sto procent
PPraca agenta nieruchomości zdecydowanie odbiega 

od klasycznego etatu. Elastyczność i dyspozycyjność 
wymagają od pośrednika wzorowej organizacji 

czasu. Dodatkowo kandydat na to stanowisko musi
uwielbiać telefon i rozmowy z ludźmi, ponieważ praca 
z klientem opiera się na nieustannych kontaktach, 
mediacjach i profesjonalnym doradzaniu. Sprawdzą 
się też takie cechy jak upór i uczciwość.

Aktualnie białostocki oddział marki Bonus Nieruchomości
poszukuje kandydatów na stanowisko agenta nieruchomości.

– Jesteśmy skuteczni, ponieważ współpracujemy z agencjami
w całej Polsce, m.in. w ramach Systemu Wymiany Ofert, zrze-

szającego ponad 400 biur. Sprawiamy, że to co skomplikowane 
staje się proste, a niemożliwe – wykonalne – mówi Mariusz 
Misarko, dyrektor białostockiego oddziału. – Oferujemy real-
ne i profesjonalne wsparcie naszych klientów. Najważniejszy 
w naszej fi rmie jest rozwój kompetencji naszych ludzi. Dlatego 
nieustannie prowadzimy szkolenia i stawiamy przed nimi nowe 
wyzwania. Wszystko po to, by byli najlepszymi specjalistami 
w branży nieruchomości. Inwestujemy w nowoczesne narzędzia
pracy, testujemy wyjątkowe rozwiązania oraz stale monitorujemy 
rynek. Dbamy o ludzi, bo wiemy, że to oni są siłą fi rmy i pracują 
na sukces Naszych Klientów. Starannie dobieramy współpracow-
ników i zapewniamy im idealne warunki rozwoju zawodowego 
– tak, by ich skuteczność wzrastała każdego dnia.

Dlaczego warto skorzystać z ofert pracy w Bonus
Nieruchomości? Nikogo nie trzeba przekonywać, że największą 
motywacją do pracy są zarobki. Praca w biurze Bonus to gwa-
rancja konkurencyjnych prowizji. Dodatkowo fi rma zapewnia 
profesjonalne szkolenia i narzędzia pracy.

– My działamy trochę inaczej niż klasyczne biura nieruchomo-
ści. Nasi agencji od samego początku współpracy są szkoleni pod 
takim kątem, by sami mogli zarządzać swoją pracą. Oczywiście 
na każdym etapie zawodowego rozwoju mogą liczyć na nasze 
wsparcie. Dodatkowo naszym największym atutem jest praca 
w zgranym zespole, w którym panuje naprawdę domowa atmos-
fera – dodaje Mariusz Misarko.

Wyjątkowość tej pracy polega na elastycznym dostosowaniu
godzin pracy. To wspaniałe, że agent, może sam decydować o cza-
sie i ilości wykonywanej pracy. Dzięki temu może dostosować
grafi k do swoich potrzeb. Szczególnie ważne jest to dla osób,
które mają dzieci. Mogą tak zaplanować pracę, aby odebrać dzieci 
ze szkoły, zawieźć na zajęcia dodatkowe itp. Tak właśnie pracuje 
się w Bonus Nieruchomości.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KANDYDATA NA STANOWISKO 

AGENTA NIERUCHOMOŚCI W FIRMIE BONUS:

  aktywne pozyskiwanie klientów
  budowanie długoterminowych, dobrych relacji
biznesowych
  przygotowywanie ofert i prezentacje nieruchomości
  obsługa transakcji obrotu nieruchomościami
  kształtowanie pozytywnego wizerunku fi rmy.

KTO MOŻE LICZYĆ NA ZATRUDNIENIE?

Każdy kto:
  posiada co najmniej średnie wykształcenie
  ma min. rok doświadczenia w sprzedaży i/lub obsłudze
klienta
  zapewni klientom profesjonalną obsługę
  umiejętnie organizuje swój czas, jest przedsiębiorczy, sa-
modzielny i ambitny
  traktuje ewentualne trudności jak wyzwania, jest 
zmotywowany.

JEŚLI CHCESZ PRACOWAĆ Z NAJLEPSZYMI AGENTAMI 

NIERUCHOMOŚCI W FIRMIE O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU, 

NIE WAHAJ SIĘ – WYŚLIJ SWOJE CV NA ADRES 

m.misarko@bonusnieruchomosci.pl

Bonus Nieruchomości
oddział w Białymstoku

ul. Dąbrowskiego 28/223
15-872 Białystok

533 641 622
bialystok@bonusnieruchomosci.pl

 reklama
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Grunt to ziemia, ziemia to zyskGrunt to ziemia, ziemia to zysk
EEksperci z dziedziny ekonomii nie mają wątpliwości,

że dziś najbezpieczniejszą inwestycją będą grunty.
Szczególnie teraz, w dobie pandemii, będzie 

to stabilne zabezpieczenie naszej przyszłości. Dlaczego?

– Powodów jest kilka. Niektórzy chcą poprawić komfort
życia i wybudować wymarzony dom. Inni pragną zabezpieczenia
na przyszłość, na tak zwaną „szarą emeryturę”. Są też klienci,
którzy myślą w kategoriach „żeby coś po nas zostało”. Niezależnie
od tego jaki cel nam przyświeca, liczą się przede wszystkim rezul-
taty, a te zależą w głównej mierze od tego, w co zainwestujemy 
– mówi Marcin Dolistowski z Agencji Nieruchomości Domer.

DOBRA LOKALIZACJA

Najlepiej i najbezpieczniej część zgromadzonych oszczędności
ulokować w nieruchomościach. Taka lokata na pewno będzie
odporna na nieprzewidywane wahania w sektorze fi nansowym.
Dodatkowo dobra lokalizacja zapewni wzrost wartości nierucho-
mości w stosunkowo niedługim czasie.

– Dlatego warto szukać gruntów tam gdzie obowiązuje
plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabu-
dowy, są media, a działka zlokalizowana jest w atrakcyjnym
miejscu – mówi Marcin Dolistowski – Inwestycja w ziemię,
jest czymś, co faktycznie możemy zobaczyć. Warto zatem wziąć
pod uwagę właśnie inwestowanie w tego typu
dobra. Nie jest to dla nas jedynie wartość, 
którą widzimy na papierze i która 
w sensie realnym, nie jest dla nas
w żaden sposób namacalna.
Możemy nawet zaplanować,
co na niej zrobimy. Tym
samym, jest to znacznie 
bardziej realne źródło 
inwestycji niż pa-
piery wartościowe, 
czy gra na gieł-
dzie. Obserwując
c e n y  g r u n t ó w 
na przestrzeni 
ostatnich 30 lat,
budowlanych czy 
też rolnych ich war-
tość systematycznie 
rośnie. Nie są to tak 
spektakularne wzrosty 
jak cen mieszkań ale też 
minimalne jest ryzyko zna-
czących spadków wartości (
co przy mieszkaniach już się zda-
rzało). Długoterminowe inwestowanie 
w nieruchomości gruntowe daje gwarancję
zysku czego nie będziemy pewni lokując pieniądze
w banku.

Na zakup gruntów powinny decydować się osoby, które
mają doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości. Wybór
odpowiedniej działki jest bardziej skomplikowany niż wy-

bór mieszkania. 
Tu trzeba zdecydo-
wać, czy ma to być 
działka rolna czy 
budowlana i jaką 
pracę należy wyko-
nać aby podnieść jej 
wartość.

– Oczywiście
brak doświadczenia 

w inwestowaniu nie 
stoi na przeszkodzie,

by w gruntach ulokować
swoje oszczędności. Najlepiej 

wtedy  skorzystać  z  us ług 
profesjonalisty, czyli agenta nierucho-

mości, który przeprowadzi przez wszystkie
skomplikowane procedury i wskaże najlepszą 

nieruchomość. Wielu moich klientów inwestycyjnych określa 
tylko wysokość budżetu przeznaczonego na zakup a wybór nieru-
chomości i strategię dalszego postępowania pozostawia w moich 
rękach. Obrót nieruchomościami gruntowymi obwarowany 

jest licznymi przepisami i obostrzeniami dlatego niezbędna jest 
szeroka wiedza z tego zakresu – mówi przedstawiciel Agencji 
Nieruchomości Domer.

WAKACJE PRZEZ CAŁY ROK

Pandemia ograniczyła nam wiele, również możliwość wy-
jechania na urlop. Coraz więcej klientów decyduje się na zakup 
działek rekreacyjnych, położonych nad jeziorami, morzem czy 
w górach. W ten sposób ludzie chcą mieć zagwarantowane wa-
kacje, niezależnie od pory roku.

– Wiele osób zmieniło tryb pracy. Robią to zdalnie, więc 
mogą zarabiać pieniądze wszędzie. Własny dom na przykład 
nad jeziorem to dziś doskonała inwestycja. Kiedy skończy się 
pandemia, będzie to doskonała okazja na wynajem i dodatkowy 
zarobek – podsumowuje Marcin Dolistowski.

Posiadanie na własność kawałka ziemi to synonim nieogra-
niczonych możliwości.

Można ją dzierżawić lub zostawić w spadku naszym dzieciom, 
jako środek, który pozwoli im na lepszy start w dorosłość, czy 
zabezpieczenie ich przyszłości fi nansowej. Mark Twain kiedyś 
powiedział: „Kupujcie ziemię, bo już jej nie produkują” – dziś 
to zdanie jest wciąż aktualne.

AgAgAgeneeencja a NiNiiNiNierere ucu hohomomoośccścii i DoDoDoDommemememm rr
ulululul.Ś.Świwiętętętętojojojjańańa skskaa 1313//1/1/1 llokokkk. .. . 1001101 555

15151515-0-0-0-082828282 BBiaiaałyłyststss okok
wwwwwww.w dodododomememernrnrnrnieieieieruruuruchchchhoomomosso ciciicci.p.pp.pll
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Zdrowo, ekologicznie, Zdrowo, ekologicznie, 
kompleksowokompleksowo
GGiełda rolno – towarowa przy ulicy Andersa 

w Białymstoku to miejsce doskonale znane 
mieszkańcom miasta. Urozmaicony asortyment

sprawia, że klienci wszystkie najpotrzebniejsze 
towary znajdą w jednym miejscu.

To tu przyjeżdżają po wszelkie artykuły spożywcze, dania
na wynos (pielmieni, sushi, potrawy domowe), odzież, obuwie,
meble, dywany, artykuły ogrodnicze. Na miejscu jest Centrum
Zoologiczne, apteka i drogeria. Jednym słowem wszystko, co jest
potrzebne do codziennego funkcjonowania. Dodatkowo w każdą
niedziele plac przed Centrum zmienia się w raj dla miłośników 
czterech kół – tu jest giełda samochodowa.

POSZERZAMY OFERTĘ O PRODUKTY EKO

Polacy coraz częściej poszukują sposobów na to, aby ku-
pować od lokalnych dostawców i chcą wybierać żywność o jak 
największym potencjale prozdrowotnym. Według różnych źródeł,
do najczęściej kupowanych grup produktów BIO należą owoce
i warzywa, jaja, a także kasze, mąki oraz oleje.

– W związku z tym, że trend eko jest coraz
bardziej dostrzegany przez konsumentów posta-
wiliśmy również na giełdzie dać klientom możliwość 
zdrowych zakupów. Zresztą od początku istnie-
nia naszego centrum można się było zaopatrzyć 
w owoce, warzywa, nabiał i mięso od lokalnych 
dostawców, jednak teraz nasza eko oferta nabra-
ła jeszcze większego rozmachu – mówi Dyrektor 
Marketingu i Sprzedaży Pani Julita Gwoździej – Sac.

Zdrowa żywność zyskuje coraz większą popular-
ność i coraz częściej wykorzystujemy ją w w dbaniu 
o zdrowie i urodę, a także dom. Najemcy Eko 
Centrum oferują szeroką ofertę certyfi kowanych wy-

robów ekologicznych. Klienci
znajdą tu między innymi na-
turalne kosmetyki, ekologiczną
żywność, produkty dietetyczne,
bezglutenowe i bez cukru, eko-
logiczne artykuły pielęgnacyjna
dla dzieci oraz środki czysto-
ści, które w naturalny sposób
przydadzą się w dbaniu o dom
(Drogeria Berry).

– Na stoiskach z ekolo-
gicznymi produktami są też
eko przyprawy, tłoczone ole-
je (sklep Gryczanka), zioła,
herbaty ekologiczne (sklep zie-
larski Zdrowie ku Tobie), Kawy 
BIO-ORGANIC (sklep Kawowe
Nuty) – dodaje Pani Julita Gwoździej – Sac – Eko Centrum
wspiera lokalnych producentów i rolników oferując produkty 
regionalne z pobliskich gospodarstw. Współpracujemy 

z lokalną piekarnią, rolnikami oferujący-
mi świeże i ekologiczne warzywa i owoce,
swojski nabiał, jajka oraz miody.

INNOWACYJNA KONCEPCJA SPRZEDAŻY

Coraz więcej osób otwiera własny 
sklep internetowy, upatrując w tym do-
brego pomysłu na biznes. W ostatnich 
miesiącach ludzie przerzucili się na zaku-
py w Internecie, dlatego warto zastanowić 
się, jak rozszerzyć swoją działalność, ofe-
rując obok sklepu stacjonarnego także 
sprzedaż internetową.

Sklep stacjonarny i sklep internetowy – to już dwa kanały 
sprzedaży. Kupujący szukają dziś produktów w wielu miejscach. 

Jeśli zależy Ci na jak największej sprzedaży, powinieneś 
ać im możliwość odnalezienia swoich towarów – 

wszędzie, gdzie są na nie kupcy. Podlaskie Centrum 
Rolno – Towarowe to idealne miejsce na biznes oraz 
back-offi ce (sklep internetowy).

DŁUŻSZE GODZINY OTWARCIA

Najemcy PCR-T SA chcąc komfortowo obsłu-
żyć klientów zmieniają godziny otwarcia do godz. 
16.00 a nawet do godz.17.00 (Centrum Zoologiczne 
Reksio).Wydłużenie godzin otwarcia sklepów 
ma wpłynąć także na mniejszą liczbę klientów w jed-
nym momencie, co rozładuje kolejki oraz zwiększy 
bezpieczeństwo zakupów.

Nowoczesny lokal handlowy w nowej hali PCR-T SA o powierzchni 73,15 m2 z dostępem do internetu światło-
wodowego. Więcej informacji pod nr. tel. 516-867-741.
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1 POKOJOWE
BIAŁA Piska, 55m², mieszanie w 
domu jednorodzinnym, działka 
wspólna o powierzchni 1000m². 
50.000zł 514-641-946

BIAŁYSTOK, 22m², os. Centrum, cen-
trum, świetna lokalizacja kapitału, 
po remoncie  209.000zł 857-338-
820 Expert 

BIAŁYSTOK, 24, 20m², os. Centrum, 
Jurowiecka-24mkw-II Piętro- 2 
Balkony, Oferta 1774, tel 531790133 
195.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 28m², os. Wygoda, ce-
gła, . 229.000zł 690-124-907 Ada

BIAŁYSTOK, 36, 17m², os. Nowe 
Miasto, . 255.000zł 690-124-907
Ada

BIAŁYSTOK, 36, 17m², os. Nowe 
Miasto, oddzielna kuchnia, win-
da, duży balkon, Oferta 1767, tel 
507397447 243.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 39, 40m², os. Centrum, 
cegła, . 263.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 39, 40m², os. Centrum, 
cegła, parter, kuchnia z jadalnią i 
dodatkowo garderoba, Oferta 1766, 
tel 507397447 263.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A ŁY S T O K , 43m²,  centrum  
237.000zł 857-338-820 Expert

GRĄDY, 30m², Grądy-Woniecko 
gm.Rutki tym jest garaż i działka 
ogrodnicza lub wynajmę 500zł 
125.000zł 535-480-220

KRYNKI, 27m², mieszkanie 1 po-
kojowe, po remoncie, kuchnia ła-
zienka wyposażona i wyremonto-
wana, działka ogrodowa. 65.000zł
515-833-813

PIĄTNICA Poduchowna, 24m², ka-
walerka 600zł 691-365-939

2 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 32m², os. Piasta II, ul. 
Branickiego, 2 pokoje, do wprowa-
dzenia, liczne zabudowy stałe, pełne 
wyposażenie, czyste i zadbane, bal-
kon, piwnica,  245.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 32, 20m², os. Zawady, 
2 pokoje, I pietro, stan deweloper-
ski, do samodzielnego wykonczenia 
197.000zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 32, 31m², os. Zawady, 
2 pokoje w trakcie realizacji, w sta-
nie deweloperskim, z ogródkiem 
195.000zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 33m², os. Białostoczek,
ogródek 241.700zł 857-338-820
Expert

B I A Ł Y S T O K , 35,  8 0 m ²,  o s .
Sienkiewicza, ul. Ciepła, 2 poko-
je, 35.80m², 4. piętro w bloku po
termomodernizacji, gotowe do za-
mieszkania, wyposażone w meble
oraz sprzęty AGD, miesięczne koszty
wynoszą ok. 370 zł. 249.000zł 692-
080-101 Magdalena

BIAŁYSTOK, 37m², os. Antoniuk,
nowe, wykończone, 2 pokoje
315.000zł 857-338-820 Expert 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Piaski, nieza-
leżne pokoje, oddzielna kuchnia, sło-
neczne, ciepłe i gotowe do zamiesz-
kania, Oferta 1756, tel 507397447
275.000zł 853-070-975 Centrum

 Białystok, 37m², ul. Bohate-Bi ł k 3 ² l B h
rów Monte Cassino, os. Przy-

dworcowe, 2 pok., Bohate-
rów Monte Casino 6 piętro w
10 piętrowym bloku z wielkiej
płyty, przystanki komunika-
cji miejskiej, PKP, PKS, - bli-
ska odległość uczelni wyż-

szychy 195.000zł 695-884-214

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, ce-
gła, kameralny blok, teren zamknię-
ty, blisko Politechniki, nowa cegła,
Oferta CEN-MS-1683259.000zł531-
790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², ul. Lipowa, os. 
Centrum, cegła, Bardzo ładne miesz-
kanie, nowocześnie urządzone, wy-
soki standard,   zdecydowanie po-
lecam i zapraszam do obejrzenia  
365.000zł 602-111-248 ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Leśna Dolina,
Leśna dolina, do wprowadzenia, 2
balkony, cena do negocjacji, Oferta
1662 215.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 38m², os. Piasta, cegła,
bez podatku PCC 2%, 2 pokoje, IVp,
winda, jednostronne, słoneczne, wy-
kończone w wysokim standardzie,
wydanie X-2020r piwnica 319.000zł
570-299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 39m², os. Dziesięciny,
dużo miejsc parkingowych, niski
czynsz, Oferta 1656 235.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Filipowicza,
os. Nowe Miasto, cegła, 2 pokoje,
IIIp, winda, bez podatku PCC, wysoki
standard, wydanie XII-2020 w stanie
do wejścia cena 319000 259.900zł
570-299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 39, 20m², ul. proleta-
riacka, os. centrum, cegła, Sprzedam
mieszkanie w bloku centrum 39
mk/w, cegła, 3 piętro, umeblowa-

ne, łazienka po remoncie, podłoga 
dąb parkiet.Mieszkanie słoneczne 
ciepłe, niski czynsz. Cena podana z 
wyposażeniem lodówka pralka ku 
229.000zł 514-579-602

BIAŁYSTOK, 40m², ul. al. Jana Pawła 
II, os. Wysoki Stoczek, cegła, 2 po-
koje, 7 piętro, winda, piwnica, bez 
podatku PCC, możliwość wykoń-
czenia 344000, wydanie XII-2020  
289.000zł 570-299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 40, 73m², os. Centrum,
cegła, . 308.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 44m², . 298.000zł 690-
124-907 Ada 

B I A Ł Y S T O K , 4 4,  8 0 m ²,  o s .
Przydworcowe, . 293.000zł 505-
456-176 Ada

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, 2 poko-
jowe 45m mieszkanie bez PCC!!! ul. 
42 Pułku Piechoty! Deweloperskie 
czy w stanie do wejścia – wybieraj 
sam! Zapraszamy do zapoznania się 
ciekawą ofertą mieszkania zlokalizo-
wanego w poszukiwanej  299.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 45, 54m², os. Wysoki
Stoczek, . 360.000zł 690-124-907
Ada

BIAŁYSTOK, 47, 10m², os. Dziesięciny,
blisko sklepy, zadbane, wyposażo-
ne, idealne dla rodziny, Oferta CEN-
MS-1762, tel 531790139 330.000zł
853-070-975 Centrum

 Białystok, 48m², os. Dzie-Bi ł k 48 ² D i
sięciny, 3 piętro w 3 - piętro-
wym bloku z cegły z 1998r.
we okna PCV trzyszybo-

we, parkiet jesionowy, - bar-
dzo dobry rozkład pomiesz-

czeń 305.000zł 693-635-070

BIAŁYSTOK, 48m², os. Sienkiewicza, 
ul. Lewandowskiego, 2 piętro w ni-
skim bloku, 2- pokoje, oddzielna 
kuchnia, duży balkon, piwnica, stan 
techniczny do kapitalnego remontu, 
tel. 794 - 282 - 777  239.000zł 857-
333-782 Korona

BIAŁYSTOK, 50m², os. Wygoda, 
cegła, nowsze budownictwo, tel 
507397447 319.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 50, 50m², os. Słoneczny 
Stok, 2 pokoje, parter, własny ogró-
dek, po kapitalnym remoncie, wyso-
ki standard, pełne wyposażenie, wy-
danie natychmiast, pełna własność 
335.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 53m², os. Nowe Miasto,
zamienię mieszkanie zadbane na 
mieszkanie do 60m² na Kleosinie 
lub Nowym Mieście1zł720-240-650

BIAŁYSTOK, 57, 50m², ul. Sokólska,
os. Białostoczek, Sokólska, 2-piętro
w niskim bloku, 2-oddzielne pokoje,
duża oddzielna kuchnia, balkon, piw-
nica stan techniczny do remontu,
tel.: 786-199-777 264.000zł 857-
333-782 Korona 

BIAŁYSTOK, 72, 50m², ul. Sybiraków,
os. Sybiraków, cegła, komfortowy
niepowtarzalny wykonany pod nad-
zorem architekta 72m apartament,
3 pokoje, parter, pełne wyposaże-
nie, wydanie natychmiast 395.000zł
570-299-000 Krzysztof 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe,
stan deweloperski 260.000zł
531-540-521

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim,
odbiór wiosna 2020r. 240.000zł
531-540-521

WASILKÓW, 34, 15m², cegła, Dolina 
cisów, pod lasem, 2 pokoje, bez po-
datku PCC, balkon, winda, piwni-
ca, możliwość wykończenia w ce-
nie 299 000, wydanie natychmiast
249.000zł 570-299-000 Krzysztof  

3 POKOJOWE
52, 90m², os. Wasilków, cegła, za-
dbane, warte zainteresowania, CEN-
MS-1409, tel 853070975 507-397-
447 Centrum 

61, 30m², os. Nowe Miasto, cegła, po-
szukiwana lokalizacja, tel 853070975
Oferta 1483, 531-790-139 Centrum

BIAŁYSTOK, 42, 72m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 poko-
je, bez podatku PCC, wykończone w
wysokim standardzie, 5 piętro, win-
da, możliwość miejsca postojowe-
go oraz piwnicy, wydanie III - 2021
333.000zł 570-299-000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Sienkiewicza,
zadbane, do wprowadzenia, garaż w
cenie, 792 534 925 329.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 47m², os. Wygoda,
nowa zabudowa kuchenna, Oferta
1765, tel 792-534-925 295.000zł
853-070-975 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  47,  6 0 m ²,  u l .
Mickiewicza, ul. Mickiewicza, cegła,
2 piętro, logia 7.5 mkw, piwnica 12
mkw, zamienię na większe na tym
lub sąsiednich osiedlach 400.000zł
505-103-220

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piaski, 3-nie-
zależne pokoje, oddzielna kuchnia,
3-piętro w bloku z windą, balkon,
komórka lokatorska, stan techniczny
do wprowadzenia, tel.: 780 - 039 -
777 334.000zł 857-333-782 Korona

B I A Ł Y S T O K ,  4 8 ,  0 2 m ²,  u l . 
Piastowska, os. Piasta, do zamiesz-
kania 267.000zł857-338-820 Expert

B I A Ł Y S T O K , 4 8 ,  2 0 m ²,  u l .
Warszawska, os. Piasta, do remon-
tu, 2p, 3 pokoje 260.000zł 857-338-
820 Expert 

BIAŁYSTOK, 48, 50m², os. Piasta, 
niezależne pokoje, blisko Centrum, 
ciche i przytulne, tel 792-534-925 
275.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Antoniuk, 
wielka płyta, 2 piętro 285.000zł
857-338-820 Expert 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Bema, I pię-
tro, idealne pod wynajem, przy 
Politechnice 285.000zł 531-790-
130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Waszyngtona, 
os. Piaski, ul. Waszyngtona 14B, 4 
piętro w bloku z windą, 3-pokoje, 
oddzielna kuchnia, balkon, piwni-
ca, stan techniczny: po general-
nym remoncie, tel.: 780 - 038 - 251  
369.000zł 857-333-782 Korona 

BIAŁYSTOK, 49, 20m², os. Wygoda, 
cegła, 42 Pułku Piechoty, bez podat-
ku PCC, 3 pokoje, I piętro, dwustron-
ne, wykończone, balkon, piwnica, 
wydanie natychmiast  369.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 49, 90m², os. Piasta,
nowoczesne, wyposażone, zadba-
ne w ścisłym centrum, Oferta CEN-
MS-1697 299.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 50m², os. Piasta, 3 nie-
zależne pokoje, do wprowadzenia, 
umeblowane, wyposażone, nowe 
okna i drzwi, Oferta CEN-MS-1760, 
tel 792 534 925 305.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 50m², ul. 42 Pułku
Piechoty, os. Wygoda, cegła, Bez 
podatku PCC! 3 pokoje, Ip, niski blok, 
dwustronne, słoneczne, piwnica, 
wykończone XI-399 000, dewelo-
perskie IX 369.000zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 51, 40m², os. Bojary, 
cegła, doskonała lokalizacja, blisko 
centrum 309.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 52, 14m², os. Nowe 
Miasto, położone jest na III piętrze 
bloku z cegły zbudowanego w 1994 
roku, Oferta 1753, tel 531790134 
309.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 52, 50m², os. Leśna 
Dolina, cegła, nowe budownictwo, 
tel 507397447 332.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 52, 56m², os. Zawady, 3 
pokoje, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia, z ogródkiem 
308.000zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 po-
koje, dwustronne, bez podatku PCC, 

wykończone w wysokim standar-
dzie, 6 piętro, winda, możliwość
miejsca postojowego oraz piwnicy,
wydanie III - 2021 356.000zł 570-
299-000 Krzysztof 

B I A Ł Y S T O K ,  5 4 m ² ,  u l .
Broniewskiego, os. Antoniuk, ce-
gła, ul. Broniewskiego, 54, 5m², 3
pokoje, 4 piętro, do zamieszkania.
299.000zł 692-080-101 Magdalena

BIAŁYSTOK, 54, 50m², Bezpośrednio
sprzedam mieszkanie po remoncie
przy ul.Broniewskiego. Super loka-
lizacja, blisko centrum 289.000zł
539-350-999

B I A Ł Y S T O K , 5 4 ,  71 m ²,  u l . 
Broniewskiego, os. Antoniuk, ul.
Broniewskiego, 3-pokoje, oddziel-
na kuchnia, 3-piętro w niskim bloku
z cegły, balkon, piwnica, stan tech-
niczny do remontu kapitalnego tel.
666 - 391 - 777 262.000zł 857-333-
782 Korona

BIAŁYSTOK, 56m², Sprzedam goto-
wiec inwestycyjny „dwupak” roi 7%
bez pcc, możliwość rozliczenia VAT
8% kupujący nie płaci taksy notarial-
nej! 460.000zł 539-350-999

B I A Ł Y S T O K , 5 8 m ² ,  o s .
Przydworcowe, dużo miejsc par-
kingowych i ładny widok, blisko
dworzec PKS i PKP, tel 792534925
370.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 58, 90m², os. Piasta
I, dwustronne, słoneczne, Oferta
1778, tel 792 534 925 329.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 59m², ul. Upalna, os.
Słoneczny Stok, wielka płyta, 3- po-
koje, II piętro.Salon z wyjściem na
balkon, kuchnia, dwa pokoje, łazien-
ka ogólna z wc i korytarz, piwni-
ca. Udostępniona wózkownio–ro-
werownia, niski czynsz-509, 50 zł.
349.000zł 792-399-826

 ĭ BIAŁYSTOK, 60M², UL. 
RADZYMIŃSKA, OS. 
BIAŁOSTOCZEK, 3 POK., 3 PIĘ
TRO BLOK PO TERMOMODER
NIZACJI Z 1983 ROKU, DUŻY 
BALKON,  DUŻA PIWNICA. 
CZYNSZ OK. 417 ZŁ,  MIESZ
KANIE DWUSTRONNE Z 
BARDZO DOBRYM ROZKŁA
DEM 289.000zł 693-635-070

BIAŁYSTOK, 60m², os. Dziesięciny,
8p., 3-pokoje, oddzielna kuchnia,
balkon, piwnica, standard do od-
świeżenia 794 - 282 - 777 279.000zł
857-333-782 Korona

BIAŁYSTOK, 60m², os. Piasta, ce-
gła, 3 pokojowy komfortowy apar-
tament, bardzo wysoki standard,
Ip, winda, zabudowy stałe, pełne
wyposażenie kuchni, balkon, bez
podatku PCC, wydanie natychmiast
469.000zł 570-299-000 Krzysztof  
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BIAŁYSTOK, 60m², os. Sienkiewicza, 
winda 315.000zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, wielka płyta,

Przestrzeń mieszkalną o powierzchni
60.29m² stanowi: *salon z balkonem
loggia (widok na słoneczniki) *pokój

sypialny *pokój jadalniany 
*kuchnia*łazienka z wc *korytarz 

Mieszkanie usytuowane na trzecim
329.000zł 884-178-006

BIAŁYSTOK, 100m², Zamienię 2 
mieszkania na dom lub szere-
gówkę w Białymstoku 535.000zł
600-788-539

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 ,  10 m ²,  o s . 
Białostoczek, . 289.000zł 690-124-
907 Ada 

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 ,  10 m ²,  o s . 
Białostoczek, wielka płyta, 3 piętro  
289.000zł 857-338-820 Expert

B I A Ł Y S T O K ,  6 0 ,  3 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, . 310.000zł 690-124-
907 Ada 

B I A Ł Y S T O K , 6 0 ,  5 0 m ²,  o s . 
Dziesięciny, zadbane 3 pokoje, funk-
cjonalny rozkład, wszystkie pomiesz-
czenia odrębne, I piętro, blok po ter-
momodernizacji, z windą, 295.000zł
857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 61, 32m², os. Bacieczki, 
cegła, Mieszkanie po kapitalnym re-
moncie, nie wymaga wkładu fi nan-
sowego, cegła 2008r, Oferta 1712, 
tel 531790139 365.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 63, 10m², os. Antoniuk, 
dwustronne, rozkładowe, z bal-
konem, winda, Oferta 1792, tel 
531790139 409.500zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 63, 20m², os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, przynależna ko-
mórka lokatorska, winda, piękny 
widok na panoramę miasta, Oferta 
1789, tel 531790139 318.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 64, 80m², os. Nowe 
Miasto, 3 pokoje, CEGŁA, duży bal-
kon, wyposażone, tel 531790134 
369.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 65, 30m², os. Młodych, 
ul. Zwycięstwa, 2-sypialnie, salon z 
aneksem kuchennym, wysoki parter 
w niskim bloku z 2006roku, balkon, 
tel. 666 - 485 - 777 420.000zł 857-
333-782 Korona

BIAŁYSTOK, 68, 17m², os. Centrum, 
Nieopodal budynku park, Pałac 
Branickich, liczne sklepy i urzędy. 
Pod blokiem przystanek komu-
nikacji miejskiej. Oferta 1781, tel 
507397447 399.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Piasta, 
dwupoziomowe  425.000zł857-338-
820 Expert 

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Sybiraków, 
cegła, komfortowy dwupoziomo-
wy 3 pokojowy apartament, w peł-
ni wyposażony, balkon oraz taras, 
piwnica, ładnie wykończony, wy-
danie 15.09.2020 naprawdę warto  
425.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 70m², os. Białostoczek, 
parter, ładne mieszkanie 350.000zł
573-453-527

B I A Ł Y S T O K , 71,  2 3 m ²,  o s . 
Dziesięciny, pustak, przestronne 3 
pokoje, V piętro, winda, stan de-
weloperski, budowa zaawansowana  
420.257zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 74, 19m², os. Skorupy, 
z ogrodem 377.700zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 79, 60m², os. Leśna 
Dolina, cegła, blisko lasu, CEN-
MS-1324, tel 853070975 496.000zł
531-790-130 Centrum 

BIAŁYSTOK, 84, 86m², os. Skorupy, 
deweloperki +, miejsce postojowe, 
ogródek 427.700zł 857-338-820
Expert

4+ POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 47, 82m², os. Bema, 
parter, po generalnym remoncie, 
tel 531790134 349.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  57,  8 6 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, I piętro, 4 Pokoje do 
własnej aranżacji., Oferta 1769, tel 
531790134 299.000zł 853-070-975
Centrum

B I A Ł Y S T O K ,  59,  9 0 m ²,  o s . 
Sienkiewicza, W mieszkaniu wymie-
niono okna,, instalacje elektryczną 
oraz zabudowano balkon., Oferta 
1733, tel 531790134 290.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 62m², os. Bema, W oko-
licy dużo zieleni oraz miejsca parkin-
gowe, Oferta 1771, tel 531790134 
419.000zł 853-070-975 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  7 0 m ² ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Centrum, ce-
gła, bez PCC 4 pokojowy aparta-
ment, bardzo wysoki standard, VIIp, 
balkon+duży taras, zabudowy stałe, 
pełne wyposażenie kuchni, mozli-
wośćdokupienia miejsca postojo-
wego, piwnicy 580.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

BIAŁYSTOK, 73, 07m², os. Kopernika, 
położone na VII piętrze. Salon z 
aneksem kuchennym, trzy sypialnie, 
łazienka, wc 2, 63, hall, dodatkowo 
taras 580.000zł 505-093-995 BIS

KLEPACZE, 78, 26m², 4 pokoje, 
do wykończenia, garaż i ogrodek 
345.000zł 857-424-016 Apogeum

WASILKÓW, 190m², 2-poziomowe z 
działka 310m² w domu 2-rodzinnym. 
395.000zł 793-700-026

 ĭ WASILKÓW, 75, 40M², UL. 
BIAŁOSTOCKA NADAWKI, 
OS. DOLINA CISÓW, STAN 
DEWELOPERSKI, WIN
DA, CENA PROMOCYJNA. 
340.242zł 537-088-956

BIAŁYSTOK, 132, 53m², os. Dojlidy 
Górne, działka 300m², Stan dewelo-
perski, pow. użyt.116, 07m², działka 
o pow. ok. 300 m²., pow. mieszkalna 
parter- 61, 71m², piętro-54, 36m², 
garaż (16, 46m²), piec gazowy w ce-
nie, wysoka jakość. 569.000zł 692-
080-101 Magdalena

BIAŁYSTOK, 143m², os. Dojlidy, dział-
ka 126m², z garażem, stan dewelo-
perski, CEN-DS-237, tel 853070975,  
420.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 150m², os. Białostoczek, 
działka 800m², Bliźniak w stanie su-
rowym. 490.000zł 573-453-527

BIAŁYSTOK, 160m², os. Dojlidy, dział-
ka 499m², . 495.000zł 690-124-907
Ada 

BIAŁYSTOK, 170m², ul. Łodzieńskiego 
12, os. Nowe miasto, działka 210m²,
szeregówki, atrakcyjna lokalizacja, 

gotowe do odbioru, możliwość 
skredytowania. 690.000zł 604-435-633
BIAŁYSTOK, 180m², os. Starosielce,
działka 370m², dobrze utrzymany 
dom w zabudowie szeregowej z ład-
nym ogrodem 610.000zł 857-424-
016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, 
działka 453m², ładna działka, garaż 
wolnostojący, niezależne wejście 
na kondygnacje, CEN-DS-1272, tel 
853070975 560.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 234m², os. Mickiewicza, 
działka 784m², 6 pokoi, pełne me-
dia, meble oraz wyposażenie domu 
w cenie, na posesji prosperujący i 
przynoszący zysk budynek gospo-
darczy na oddzielnej działce 244m 
za dodatkową opłatą  1.150.000zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka, 
dom jednorodzinny z 2005r, nowo-
czesny. 800.000zł 601-323-135

 Białystok, 258m², os. Wygo-Bi ł k 2 8 ² W
da, działka 530.00m², Domu 
z 2014 r. B-stoku osiedle Wy-
goda. Nieruchomość poło-
żona jest na działce o po-
wierzchni 530 m² i składa 
się z podpiwniczenia, par-
teru i poddasza użytkowe-

go.g 925.000zł 693-635-070

BIAŁYSTOK, 258m², os. Wygoda, 
działka 532m², . 925.000zł 690-124-
907 Ada

B I A ŁY S T O K , 350 m²,  dz ia łka
1500m², Rezydencja - Nagroda 
Podlaski Innowator, wiele inno-
wacyjnych rozwiązań, główny cel 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 

yj y ą gg
2.600zł

606-758-757
BIAŁYSTOK, 350m², os. Wygoda, 
działka 700m², duży dom, 10 pokoi, 
3 kondygnacje, pełne media, moż-
liwość na hotel pracowniczy, stan 
do wejścia, wydanie natychmiast  
869.000zł 570-299-000 Krzysztof  

 ĭ BIAŁYSTOK, 380M², OS.
DZIESIĘCINY, DZIAŁKA 4723M²,
DUŻA, ŁADNIE ZAGOSPODA
ROWANA DZIAŁKA, WOLNO
STOJĄCY PARTEROWY Z POD
DASZEM UŻYTKOWYM, CEGŁA 
KLINKIEROWA, DACH POKRY
WA DACHÓWKA CERAMICZNA, 
KLIMATYCZNA SAUNA FIŃSKA.
3.270.000zł 602-333-985 ARDVIL

BOBROWNIKI, 105m², działka
2891m², Bobrowniki – oaza ciszy 
i spokoju tego właśnie szukasz?   
Bobrowniki to wieś w bezpośred-
niej styczności z granicą państwa 
z Białorusią i jednocześnie miejsce 
przejścia d 395.000zł 570-299-000
Krzysztof  

GRABÓWKA, 118m², os. Grabówka, 
działka 158m², domy w zabudowie 
szeregowej, 5 pokoi, 118m na dział-
kach 157-270m, inwestycja XII-2020, 
bez podatku PCC, wszystkie me-
dia, wyszukana architektura, brak 
skosów  469.000zł 570-299-000
Krzysztof  

GRABÓWKA, 156m², działka 400m², 
wyszukane domy w zabudowie sze-
regowej, stan deweloperski, me-
dia:prąd, gaz, szambo, studnia, 
wydanie VI 2021, super lokalizacja 
520.000zł 570-299-000 Krzysztof 

HAJNÓWKA, 80m², działka 903m², 
murowany parterowy 175.000zł
573-260-134

HAJNÓWKA, 240m², działka 800m²,
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 po-
koi, 2 poziomy, sauna, działka 800m, 
duży dwustanowiskowy garaż, wy-
danie natychmiast 420.000zł 570-
299-000 Krzysztof 

J A RY Ł Ó W K A , 161m², działka 
11100m², surowy zamknięty, 4pok, 
z 1999r. 350.000zł 501-738-393
Grabowscy Nieruchomości

JUROWCE, 167, 92m², działka
1128m², Dom parterowy o pow. 
167, 92 m² oraz użytkowej 130, 32 
m², dwustanowiskowy garaż, do-

datkowa przestrzeń na poddaszu.
Działka o pow. 814 m², zaopatrzona
w media. 495.000zł 692-080-101
Magdalena

JUROWCE, 167, 92m², os. Jurowce, 
działka 814m², parterowy dom wol-
nostojący w trakcie budowy, stan
surowy otwarty, w ładnym miejscu,
z dobrym dojazdem 475.000zł 857-
424-016 Apogeum

KARAKULE, 2.400m², ul. Karakule,
działka 2, 400.00m², siedliso
290.000zł 857-338-820 Expert

MOŃKI, 150m², działka 1500m²,
przy drodze krajowej 65 270.000zł
511-652-072

NAREWKA, 113m², ul. Kolejowa,
działka 2370m², 3 pokoje, dom po
remoncie z zewnątrz, przy głów-
nej ulicy, wydanie natychmiast
175.000zł 570-299-000 Krzysztof  

NAREWKA, 160m², ul. Narewska,
działka 1700m², Świnoroje, po re-
moncie, 5 pokoi, 2 poziomy, bu-
dynki gospodarcze, do wprowa-
dzenia, działka graniczy z Puszczą
Białowieską  360.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

NIEWODNICA Kościelna, 146, 20m²,
działka 800m², dom wolnostojący
w stanie deweloperskim w sąsiedz-
twie lasu, pełne uzbrojenie terenu
575.000zł 857-424-016 Apogeum

 Nowe Aleksandrowo, 157,N Al k d 1
68m², działka 700.00m², 6 do-
mów wolnostojących pierw-
szym etapie dostępne jest 6
nieruchomości w stanie de-
weloperskim o powierzch-

ni 157, 68 m² z ogrodami o po-
wierzchni od 639 m² do 1000
m². 549.000zł 693-635-070

O G R O D N I C Z K I ,  6 5 0 m ²,  u l .
Elektryczna, działka 1914m², dom
w stanie surowym zamkniętym,
działka o powierzchni 1914 m² w
kształcie prostokąta, doskonale na-
daje się pod inwestycję typu: pen-
sjonat, przedszkole, dom opieki itp
889.000zł 857-333-782 Korona 

OGRODNIKI Barszczewskie, 268m²,
działka 1800m², dom wolnostojący-
-dworek, budynek gospodarczy, ga-
raż w bryle domu, malownicza okoli-
ca lasu 919.000zł 857-446-687 Area

RADULE, 80m², działka 10600m²,
urokliwe siedlisko nad rzeką, CEN-
GS-1388, tel 853070975 280.000zł
531-790-133 Centrum

R AFAŁÓWK A, 290m², działka
1500m², energooszczędny dom,
wykonany według nowoczesnych
technologii, nagrodzony w konkursie
podlaski innowator. 2.800zł/mkw.
606-758-757

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m², 
siedlisko 4573 m², media - prąd,
przyłącze do wodociągu, dodatko-
wo, 1 ha lasu w użytkowaniu, możli-
wa zamiana.200.000zł505-797-878

RYBOŁY, 120m², działka 2, 500.00m², 
siedlisko 238.000zł 857-338-820
Expert

S T U DZ I A N K I, 250m², działka
1269m², Nowy dom w ładnym
miejscu ! odległość 14 km od
Białegostoku. Jest to spokojna loka-
lizacja pomiędzy doliną rzeki Supraśl
i Puszczą Knyszyńską. Dojazd dro-
gą gminną. 679.000zł 501-738-393
Grabowscy Nieruchomości

SUCHOWOL A, 3.800m², dział-
ka 3800m², możliwość dokupie-
nia ziemi rolnej plus las 800.000zł
660-245-164

S U C H O W O L A ,  1 5 0 m ² ,  o s .
Suchowola, działka 692m², wol-
nostojący, drewniany, z możliwo-
ścią prowadzenia działalnosci go-
spodarczej 269.000zł 857-424-016
Apogeum

SZYMAKI, 90m², działka 7500m²,
dom 3 pokoje, piwnica, siedlisko,
cisza i spokój, budynki gospodar-
cze, ogródek do uprawy warzyw,
ciekawe miejsce, 189.000zł 570-
299-000 Krzysztof 

TUROŚŃ Kościelna, 290m², działka 1,
500.00m², nowoczesny 899.000zł
857-338-820 Expert 

WASILKÓW, 209m², działka 934m²,
bez PCC! dom wolnostojący 209m
działka 934m, 5 pokoi, pełne media,
2020r, dwustanowiskowy garaż, wy-
danie IX -2020r 535.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

Grunty i działki

CIASNE, działka 6900m², idealna na
inwestycję kapitału; równa sucha,
w sąsiedztwie lasu, uzbrojenie prąd
483.000zł 600-325-453 Apogeum

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty,
działka 1, 443.00m², działka z warun-
kami zabudowy, uzbrojenie: prąd,
woda, gaz, kanalizacja 158.730zł
857-424-016 Apogeum 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Leńce,
działka 1077m², 9 działek powierzch-
nie do 1188m², kształt prostokąt,
media-prąd, warunki zabudowy dla
zabudowy jednorodzinnej, 98, 40zł/
m² 142.560zł 857-446-687 Area 

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Kościelne, działka
3420m², . 175.000zł 690-124-907
Ada

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Kościelne, działka
3420m², wydane warunki zabudo-
wy na dom jednorodzinny i budynek
gospodarczy w zabudowie zagrodo-
wej wraz z niezbędnymi urządzenia-
mi budowlanymi, uzbrojenie: prąd
155.000zł 857-424-016 Apogeum

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Kościelne, działka
3975m², . 245.000zł 690-124-907
Ada

 ĭ DOBRZYNIEWO DUŻE, OS.
LETNIKI, DZIAŁKA 5, 461.00M², 
MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY 
SIEDLISKOWEJ. ŚWIETNE 
WYMIARY POZWALAJĄ NA 
REALIZACJĘ PRAKTYCZNIE 
KAŻDEGO PROJEKTU WYMA
RZONEGO DOMU. OFERTA
TA STANOWI TEŻ CIEKA
WĄ OFERTĘ INWESTYCYJNĄ
218.000zł 602-332-863 ARDVIL 

 ĭ GRABÓWKA, DZIAŁKA 
1401M², NOWA NIŻSZA
CENA! POLECAM ATRAKCYJNĄ
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ DO
SKONAŁE WYMIARY POZWA
LAJĄ NA REALIZACJĘ NAJBAR
DZIEJ ŚMIAŁYCH POMYSŁÓW

Ą ĘĘ

NA DOM. DO DZIAŁKI DO
PROWADZONY JEST PRĄD. 
280.000zł 602-332-863 ARDVIL 

GĄSÓWKA Stara, działka 550m², .
30.000zł 505-456-176 Ada

JUROWCE, działka 1330m², ładnie
położona działka w otulinie lasu,
z warunkami zabudowy, uzbroje-
nie: prąd 259.000zł 857-424-016
Apogeum

KOŚCIUKI, działka 1371m², działka
budowlana, położona na skraju wsi,
w sąsiedztwie luźniej zabudowy jed-
norodzinnej, uzbrojenie: prąd, woda
130.600zł 857-424-016 Apogeum 

KOŚCIUKI, działka 2420m², działka
budowlana, wśród luźnej zabudo-
wy jednorodzinnej, na skraju wsi,
po granicy działki płynie strumyk,
Uzbrojenie: prąd, woda 169.540zł
857-424-016 Apogeum 

KURIANY, działka 1000m², działka 
płaska, sucha, w kształcie prosto-
kąta, w sąsiedztwie nowa zabudo-
wa jednorodzinna, uzbrojenie: prąd 
95.000zł 857-424-016 Apogeum 

NOWODWORCE, działka 902m², 
Działka o wym. 30x28x28x35, zosta-
ły wydane warunki zabudowy pod 
budowę budynku mieszkalnego, do-
stępne media: gaz, prąd, woda, ka-
nalizacja - w odległości około 50 m². 
189.900zł 692-080-101 Magdalena 

OGRODNICZKI, działka 2900m², . 
189.000zł 505-456-176 Ada

OSOWICZE, działka 839m², prąd, 
woda, kanalizacja, gaz, powierzchnie 
od 843 m² do 1025 m², z warunkami 
zabudowy, 246zł/m² 314.560zł 857-
446-687 Area 

BUDOWLANE

 ĭ ANDRYJANKI, DZIAŁ
KA BEZPOŚREDNIO PRZY 
TRASIE E19 LUBLIN  
BIAŁYSTOK, ZA BIELSKIEM 
P. A  SIEMIATYCZAMI, PRĄD 
NA DZIAŁCE I WODOCIĄG. 
NA DOM, HOTEL, CZY INNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ LUB LOKATĘ

Ą

99.000zł 602-111-248 ARDVIL 
AUGUS TÓW, działka 3260m², 
Działka Jabłońskie, prąd, woda, ka-
nalizacja. 45zł/mkw. 606-475-951

 ĭ BIAŁYSTOK, UL. 
BRZOSKWINIOWA, OS. 
DOJLIDY GÓRNE, DZIAŁ
KA 500.00M², DZIAŁKA, NA 
GÓRCE, ŁADNE SĄSIEDZ
TWO, KAMERALNIE POŁO
ŻONA,   ZDECYDOWANIE
POLECAM NA DOM, DZIAŁKA 
W TRAKCIE PODZIAŁU, IST
NIEJE MOŻLIWOŚĆ KUPNA 
1080M² 28M SZEROKOŚĆ.
207.000zł 602-111-248 ARDVIL

BIAŁYSTOK, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi-
polu puste pole brak ogrodzenia 
22-km od bialegostoku 39.000zł
884-774-233

BIAŁYSTOK, działka 1550m², 7 kilo-
metrów od Białegostoku częściowo 
uzbrojona, wydane warunki zabudo-
wy. 95zł/mkw. 506-830-728

BIAŁYSTOK, działka 2500m², dział-
ka Dojlidy Górne. 120zł/mkw.
733-008-649

BIAŁYSTOK, os. Kuriany, działka 
4500m², działka budowlana 4500m² 
i więcej, w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, 
budownictwo jednorodzinne.100zł/
mkw. 609-405-958

BIAŁYSTOK, działka 9100m², moż-
na podzielić na mniejsze działki, 
blisko lasu, rzeka Narew. 65.000zł
508-789-456

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 
90.000zł 601-323-135

BIAŁYSTOK, działka 25000m², . 
130.000zł 601-323-135

BIAŁYSTOK, działka 4, 500.00m², . 
70zł 664-972-116

C HOROSZC Z, działka 1037m², 
działka budowlana pod dom jed-
norodzinny, w sąsiedztwie nowej 
zabudowy, wymiary 27, 5 x 37 m, 
uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja 
185.000zł 857-424-016 Apogeum

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, działka 
4658m², budowlana, kształt trójkąta 
wymiary: 96m od ulicy x 97głębo-
kości x 132m.Media : prąd, woda, 
kanalizacja, asfalt 536.000zł 570-
299-000 Krzysztof 
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DĄBROWA Białostocka, działka 
831m², Plac pod zabudowę. 50zł/
mkw. 857-128-132

DĄBROWA Białostocka, działka 
831m², pod zabudowę.  50zł/mkw.
857-128-132

GIŻYCKO, działka 50000m², w cało-
ści, częściowo uzbrojona, energia, 
woda, prawo zabudowy, atrakcyjne 
położona, z możliwością podziału 
na mniejsze działki. 120.000zł/ha
790-296-668

G R O D Z I S K , dzia łka 2498m², 
Bezpośrednio przy rzece Narewka 
! Działka położona na obrzeżach 
Puszczy Białowieskiej.80.000zł501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

IZABELIN, działka 1375m², wymiary: 
ok 21x 66m, media: energia elek-
tryczna, kanalizacja, wodociąg w uli-
cy, działka objęta MPZP -zabudowa 
jednorodzinna, tel.: 786 - 199 - 777  
248.000zł 857-333-782 Korona 

KNYSZYN, działka 1374m², Działka 
budowlana w miejscowości Knyszyn, 
posiada dostęp do drogi publicz-
nej. Działka o nr ewid. 680/8 obręb 
Knyszyn. 55zł/mkw. 579-298-011

KOLNO, działka 4000m², rolno -bu-
dowlana, dobry dojazd, woda, prąd 
przy działce. 35.000zł 728-054-018

KOPLANY, działka 3400m², dział-
ka rolna z wydanymi warunkami 
zabudowy, wymiary:24x147m, 
media prąd, własne ujęcie wody,  
159.000zł 570-299-000 Krzysztof 

KOPLANY, działka 3537m², w planie 
zagospodarowania przeznaczona 
pod usługi, przemysł, uzbrojenie 
terenu: prąd, woda, gaz, kanalizacja, 
światłowód, dojazd MPK 353.700zł
857-424-016 Apogeum

KURIANY, działka 900m², . 120zł/
mkw. 609-405-958

KURIANY, działka 2000m², miej-
scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwo 
jednorodzinne i usługi. 80zł/mkw.
609-405-958

KURIANY, działka 3000m², miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego, budownictwo jedno-
rodzinne. 80zł/mkw. 609-405-958

MACHNACZ, os. podlaskie, działka 
2077m², działka kształtem zbliżona 
do kwadratu, dobrze usytuowana 
względem kierunków świata, jed-

nym bokiem przylegająca do lasu,
uzbrojenie: prąd, 114.000zł 857-
424-016 Apogeum

M O Ń K I, ul. Ełcka, działka 1,
000.00m², działki budowlane, przy
drodze krajowej nr 65. 96zł/mkw.
698-495-545

MOŃKI, działka 1000m², Przy
drodze krajowej NR.65. 70.000zł
797-965-804

POROSŁY, działka 4300m², Działka
pod zabudowę mieszkaniową,
wszystkie media, wymiary: 40x116
1.139.500zł 570-299-000 Krzysztof  

PROTASY, działka 1, 024.00m², z wa-
runkami 102.400zł 857-338-820
Expert

SOBOLEWO, działka 1590m², oraz
15922m²-działki budowlane, prąd,
woda, kanalizacja w ulicy, 180zł/m²
286.200zł 857-446-687 Area 

SOBOLEWO, działka 3014m², dział-
ka pod zabudowę jednorodzinną
mieszkaniową, pełne media, dro-
ga asfalt, MPK, warunki zabudowy
600.000zł 570-299-000 Krzysztof 

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam
dzialke budowlana w sofi polu puste
pole brak ogrodzenia 22-km od bia-
legostoku 37.000zł 884-774-233

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
1100m nowe ogrodzenie z wydany-
mi warunkami domu calorocznego
z garazem 22-km od bialegostoku
57.000zł 537-191-795

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
1100m nowe ogrodzenie z wydany-
mi warunkami domu calorocznego
z garazem 22-km od bialegostoku
58.000zł 881-552-236

SOFIPOL, działka 3000m², sprze-
dam w sofi polu 3 dzialki-3000m bu-
dowlane z wydanymi warunkami
zabudowy domku z garazem-jedna
z dzialek jest ogrodzona 97.000zł
792-624-206

SOFIPOL, działka 3000m², sprze-
dam w sofi polu 3 dzialki-3000m bu-
dowlane z wydanymi warunkami
zabudowy domku z garazem-jedna
z dzialek jest ogrodzona  97.000zł
792-624-206

SOWLANY, działka 4400m²,  na
siedlisko, warunki zabudowy.
300.000zł 502-297-415

TO ŁC ZE, działka 3, 020.00m², 
15km od Bialegostoku, wymia-
ry:55x54x55x54m, działka pod za-
budowę jednorodzinna lub usługę 
nieuciążliwą, pozwolenie na budo-
wę, media: prąd, woda, kanalizacja 
362.400zł 570-299-000 Krzysztof 

W YSOKIE Mazowieckie, dział-
ka 1050m², Dmochy Glinki, +dom 
drewniany przy szosie, media.  
37.000zł 666-528-681

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
6000m², Działka budowlana na 
sprzedaż w okolicach Wysokiego 
Mazowieckiego.Przy głównej tra-
sie do Zambrowa.Cena 220 000zł. 
Tel. 884 310 919 lub 796 508 768. 
220.000zł 796-508-768

ZAGRUSZANY, działka 2200m², 2
działki 2200m² i 4400m². 35zł/mkw.
609-405-958

ZAGRUSZANY, działka 2272m², bu-
dowlana, dostępna sąsiednia o zbli-
żonej powierzchni, spokojna okolica 
i urokliwe położenie blisko natury,  
70.070zł 501-738-393 Grabowscy 
Nieruchomości 

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², płaska działka, w kształcie 
prostokąta 22 x 44 m, z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 191.100zł 857-
424-016 Apogeum

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
982.00m², działka w kształcie pro-
stokąta o wymiarach 22, 8m x 43, z 
warunkami zabudowy na dom jed-
norodzinny, uzbrojenie: prąd, gaz 
w pobliżu 191.500zł 857-424-016
Apogeum

ŁAPY, ul. ul. Nilskiego-Łapińskiego,
działka 1234m², Sprzedam dział-
ki 720/2 i 722 w Łapach ul. 
Nilskiego-Łapińkiego.Działka nu-
mer 720/2-1234m²-cena 172tys. 
Działka numer 722 o pow.2017m²-
cena 130tys 172.000zł 796-172-321

ŁAPY, działka 1400m², ogrodzo-
na, prąd, woda, kanalizacja, dom 
8x17m, drewniany do remontu, z 
możliwością podziału na dwie dział-
ki. 340.000zł 514-120-705

ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża,
działka prawie kwadratowa z bu-
dynkami gospodarczymi i domem 
mieszkalnym, ogrodzona, rośnie 300 
sztuk Thuj 5 letnich. 1.200.000zł
504-464-359

ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne
widoki, czyste, zdrowe powietrze,
przy drodze żwirówce gminnej.62zł/
mkw. 504-464-359

ROLNE
BIAŁYSTOK, ul. Rybacka, dział-
ka 3229m², działka 200zł/mkw.
512-815-919

BIAŁYSTOK, działka 10000m², .
30.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 10000m², III kla-
sa. 50.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 15000m², .
30.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 20260m², łąka 
80.000zł 667-063-138

BIELSK Podlaski, działka 3900m²,
działka rolna w Haćkach. 20.000zł
501-456-076

BIELSK Podlaski, os. Wyszki, dział-
ka 10000m², Wezmę w dzierżawę
lub kupię ziemię rolną, gm. Wyszki,
gm.Bielsk Podlaski 1zł/mkw.
538-103-442

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Kościelne, działka
1330m², .93.100zł690-124-907 Ada

DOBRZYNIEWO Duże, os. Chraboły, 
działka 3000m², Na sprzedaż 3 dział-
ki o pow. 3000 m². Wymiary: 50 x
60 m. Prąd, woda. Cena: 120.000
zł // 40 zł/m². 120.000zł 857-422-
115 EM4 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Fasty, 
działka 3001m², płaska działka w do-
brej lokalizacji, wymiary: 36m x 67m,
uzbrojenie terenu: pełne 240.000zł
857-424-016 Apogeum

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Kościelne, działka
3195m², . 130.000zł 690-124-907
Ada

D O B R Z Y N I E W O D u ż e ,  o s .
Dobrzyniewo Duże, działka 5064m²,
. 303.840zł 505-456-176 Ada

DOBR Z YNIEWO Duże, działka
20000m², działka rolna, IV klasa
60.000zł/ha 507-975-896

EŁK, działka 5000m², działka poło-
żona w miejscowości Straduny, gm.
Ełk, centrum miejscowości, z własną
linią brzegową o dł. 150m, nad rze-
ką. 18zł/mkw. 660-006-425

EŁK, działka 10000m², rolna z wy-
danymi warunkami zabudowy, 
działka w miejscowości Długie, gm. 
Kalinowo zjazd z głównej drogi as-
faltowej.  20zł/mkw. 660-006-425

GRAJEWO, działka 5000m², łąka 
w obrębie wsi Białaszewo, pow. 
Grajewo 8.000zł 660-006-425

G R A J E WO, działka 25500m², 
Sprzedam pole o powierzchni 2, 55 
hektara w Kosówce. Numer działki 
147/4.  100.000zł/ha 602-190-118

HA JNÓWKA, działka 30000m², 
ziemia orna z lasem, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 47.000zł 663-691-430

JUCHNOWIEC Kościelny, działka
8200m², łąka z olszyną, 50.000zł
510-049-632

KNYSZYN, działka 6000m², ziemia
rolna 30.000zł 508-995-628

KUDRYCZE, działka 3550m², działka 
rolna z możliwością przekształcenia, 
prąd 106.500zł 660-089-878

L E W K I , d z i a ł k a  5 6 0 0 m ² , 
Wydzierżawię łąkę w Lewkach o 
powierzchni 0, 56 ha. IV klasa. 50 
zl za miesiąć za hektar. 50zł/ha
530-771-010

OGRODNICZKI, działka 5000m², . 
100.000zł 502-297-415

 Popiołówka, działka 10, P i łó k d i łk 10
855.00m², działka znajdu-

je się ok. 30 km od Białego-
stoku, 113 x96 warunki za-

budowy na budowę budynku 
mieszkalnego w zabudowie
zagrodowej z funkcją agrotu-
rystyczną ujęcie wody, prąd.
325.000zł 691-838-298

SURAŻ, działka 7800m², działka nad 
Narwią. 105.000zł 508-789-456

SURAŻ, działka 500000m², Przyjmę
w dzierżawę grunty orne, łaki ok
Suraża, Doktorc, Strabli 695332129
1zł 695-332-129

WYSZKI, działka 80000m², Sprzedam
ziemie rolna o pow 8ha IV klasy
55.000zł/ha 530-015-525

WÓLKA, działka 18000m², Działka 
rolno - budowlana, położona przy
drodze Juchnowiec-Wojszki 27zł/
mkw. 505-103-220

 ĭ ZABŁUDÓW, DZIAŁKA 3, 
476.00M², NIERUCHOMOŚĆ
POŁOŻONA JEST W OTO
CZENIU LASÓW BRZO
ZOWYCH WYMIARY 
74MX62MX34MX72MX4M 
I NIEREGULARNY KSZTAŁT. 
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POSIADA PRZEZNACZE
NIE ROLNE Z WYDANYMI 
WARUNKAMI ZABUDO
WY. 149.000zł 695-884-214

ZABŁUDÓW, ul. Sieśki 44, dział-
ka 30065m², sprzedam ziemię 
rolną tel.696755642 85.000zł
577-512-857

REKREACYJNE

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², re-
kreacyjno- budowlana, plan na bu-
dowę, z dostępem do jeziora Kisajno 
+media. 130zł 507-960-008

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², z 
dostępem do jeziora i plaży. 130zł
507-960-008

GIŻYCKO, działka 1600m², rekreacyj-
no- budowlana +media, nad jezio-
rem Kisajno lub zamiana na miesz-
kanie w Białymstoku. 120zł/mkw.
507-960-008

GMINA Sokółka, działka 8300m², 
Planteczka, prąd, wodociąg, blisko 
puszcza Knyszyńska i rzeka, możli-
wość wykopania stawu. 13zł/mkw.
511-240-244

GRAJEWO, działka 1, 600.00m², re-
kreacyjno- budowlana, media, do-
stęp do plaży i jeziora Pisajno. 120zł
507-960-008

NOWODWORCE, działka 800.00m²,
duża, ładnie zagospodarowa-
na działka rekreacyjna na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych
JAROSZÓWKA z domkiem letnisko-

y g yy

wym, altaną, stawem oraz szklar-
nią90.000zł857-424-016 Apogeum

POD INWESTYCJE

 ĭ BIAŁYSTOK, OS. DZIESIĘCINY, 
DZIAŁKA 6, 308.00M², 
OFEROWANA W PLANIE ZAGO
SPODAROWANIA PRZESTRZEN
NEGO WYSTĘPUJE JAKO 
MIESZKANIOWO USŁUGOWA 
ZABUDOWA USŁUGOWA 60% 
ZABUDOWA MIESZKANIO
WO USŁUGOWA 50% ZABU
DOWA MIESZKANIOWA 40%
2.397.040zł 602-333-985 ARDVIL 

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w
Choroszczy, 100x137m, brak podat-
ku od nieruchomości, media: prąd
1.900.000zł 570-299-000 Krzysztof  

CIECHANOWIEC, działka 30000m², 
Wynajmę dzia łkę w okol ic y 
Ciechanowca, Kosiorki Kolonia na 
budowę fotowoltaniki z dostępem 
do transformatora, dobry dojazd  
1zł 692-259-814

D Ą B R O W A B ia ł os to c k a,  u l .
Kunawina, działka 10500m², 
Sprzedam działkę. Osoba prywatna.  
300.000zł/ha 510-049-608

GMINA Sokółka, działka 2500m², 
Kupię działkę 20-30 ar, w woj. 
podlaskim pod sklep spożywczy. 
Miejscowości: Sokółka, Dąbrowa 
Białostocka, Suchowola, Janów, 
Kuźnica, Sidra, Korycin, Wysokie 
Mazowieckie 1zł/mkw.785-360-769

 Nowinka, działka 900.00m², N i k d i łk 900 00 ²
5 km od słynnej turystycz-

nej miejscowości Ateny, bu-
dynek do kapitalnego remon-

tu - zostało wydane pozwolenie 
na rozbudowę. woda - miej-
ska + własne ujęcie na dział-
ce. 125.000zł 693-502-237

POPIOŁÓWKA, działka 10885m², 
działka bezpośrednio przy trasie S-8 
blisko Korycina, przeznaczona pod 
stację paliw, motel, zajazd, stację 
obsługi TIR, media: prąd, wodociąg 
320.000zł 570-299-000 Krzysztof 

S O C H O N I E , działka 50 0 0m², 
Wydzierżawię działkę 0, 5ha lub 
więcej pod działalność. 2.000zł
573-453-527

ZŁOTORIA, działka 6022m², poło-
żona przy trasie S8 w pobliżu wę-
zła Tykocin, w rejonie miejscowości 
Złotoria. Kształt zbliżony do prosto-
kąta 93 m x 65m. Teren płaski, suchy. 
tel. 501-73-83-93 1.080.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

ŁAPY, ul. Wodociągowa, działka
1500m², Nr. geodezyjny 1032-4 
110zł/mkw. 506-703-315

LEŚNE
BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 
5 ha lasu sosnowego, 80 letni na 
terenie gm. Michałowo. 50.000zł
728-860-389

BIAŁYSTOK, działka 10000m², las 
30.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 19000m², w tym 
0.5ha lasu. 100.000zł 601-323-135
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BIAŁYSTOK, działka 25000m², dział-
ka leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000zł
883-688-022

BIELSK Podlaski, działka 1900m², Las 
w Haćkach. 10.000zł 501-456-076

C Z Y ŻEW, działka 5000m², Las 
w Kamieniu Starym. 25.000zł
666-528-681

HAJNÓWKA, działka 3100m², za-
sadzona brzozą, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 16.000zł 663-691-430

HAJNÓWKA, działka 17000m², łąka 
z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 40.000zł 663-691-430

KOLNO, działka 40000m², las w oko-
licach Kolna. 100.000zł 728-054-018

MOŃKI, działka 12000m², las olszy-
na.  25.000zł 506-260-850

MOŃKI, działka 18000m², las, gmi-
na czcianna, cena do uzgodnienia 
50.000zł 792-693-273

SIEMIAT YCZE, działka 4000m², 
brzoza, prąd, woda. 55.000zł
728-860-389

SIEMIATYCZE, działka 16800m², 
Czarkówka Mała, las mieszany, 1, 
68ha, ok 25-letni + sporo dużo star-
szych drzew. Kształt działki zbliżony 
do prostokąta o wymiarach ok 50m 
x 400m 60.000zł 503-671-097

SZEPIETOWO, działka 5000m², 
las, Dąbrowa Łazy. 27.000zł
666-528-681

TRZCIANNE, działka 10000m², 
las 1ha, Wiszowate. 50.000zł
666-892-968

WASILKÓW, działka 8400m², Gm. 
Wasilków, leśno -rolna, przy drodze 
asfaltowej. 15zł/mkw. 500-186-237

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
16000m², las świerk olszyna dąb, 
brzoza  65.000zł 666-528-681

W YSOKIE Mazowieckie, dział-
ka 51700m², Las 90 letni, ob-
ręb Milejczyce 45.0 0 0zł/ha
666-528-681

SIEDLISKOWE
BIELSK Podlaski, działka 2100m², sie-
dlisko Haćki. 70.000zł 501-456-076

KOLNO, działka 6800m², Czernice, 
woda i prąd przy działce. 102.000zł
728-054-018

MOŃKI, działka 60000m², Dom mu-
rowany z budynkami ok Moniek

508-327-925

BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, działka 
5339m², działka inwestycyjna, ob-
jęta MPZP-funkcja mieszkaniowa i 
usługowa, wszystkie media, 320zł/
m² 1.708.480zł 885-850-247 Area 

O L E C K O, dzia łka 210 0 0 0m², 
Wydzierżawię gospodarstwo rolne, 
21ha. 300zł/ha 607-315-229

TYKOCIN, działka 10380m², łąka. 
39.000zł 603-162-549

Lokale użytkowe
BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 
40, Giełda Rolno-Towarowa przy 
Andersa 40, pawilon handlowy, 
pow. 40, 70 m², parking, prąd, 
woda.Kontakt 85 6750005. 32zł/
mkw. 667-123-120 PCRT

MICHAŁOWO, . 520.000zł 690-124-
907 Ada 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 40, 
Do wynajęcia lokal handlowy 70 m² 
z dokiem załadunkowym w nowej 
hali na Giełdzie Rolno-Towarowej 

na ulicy Gen.Wł.Andersa 40. Woda, 
prąd, ogrzewanie, ochrona, cena 
23zł/mkw. 667-123-120 PCRT

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 
40, Do wynajęcia pawilon handlowy 
16 m² na Giełdzie Rolno-Towarowej 
na ulicy Gen. Wł. Andersa 40. 
Doskonała lokalizacja. Woda, prąd 
32zł/mkw. 667-123-120 PCRT

WASILKÓW, ul. Nadrzeczna, Do wy-
najęcia powierzchnia magazyno-
wa 341 m² w Wasilkowie na ulicy 
Nadrzecznej 22. Dobra lokalizacja. 
Kontakt 856750005 10zł/mkw. 667-
123-120 PCRT

 ĭ WASILKÓW, UL. NADRZECZNA, 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCH
NIA PRODUKCYJNO MA
GAZYNOWA 913, 15 M² W 
WASILKOWIE NA ULICY 
NADRZECZNEJ 22. WODA, 
PRĄD, OGRZEWANIE, PAR
KING. DOBRA LOKALIZACJA. 
KONTAKT 856750005 12zł/
mkw. 667-123-120 PCRT

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Lokal 
przy ul. Św. Rocha, pow. 35, 24m², 
2. piętro, posiada aneks kuchenny, 
ma rozprowadzoną infrastrukturę 
techniczną, gniazda internetowe 
oraz system alarmowy. 119.000zł
692-080-101 Magdalena

 ĭ ZAMBRÓW, LOKALE 40M² W 
SIEMIATYCZACH UL.WYSO
KA I 40M² W ZAMBROWIE, 
ŁOMŻYŃSKA SPRZEDAM LUB
WYNAJMĘ 1zł 535-480-220

AU G U S T Ó W, os. Danowskie, 
Sprzedam nowoczesny pensjo-
nat/hotel wraz z dzialka budow-
lana 1638m² nad jeziorem Blizno. 
Zapraszam do kontaktu i obejrze-
nia nieruchomosci. 1.500.000zł
698-955-677

SOCHONIE, Wynajmę budynek pod 
działalność. 2.000zł 573-453-527

BIAŁYSTOK, Wynajmę warsztat sa-
mochodowy, + łazienka, centrum 
Białegostoku cena do uzg. 1.500zł
795-200-991

BIAŁYSTOK, lokal Madro z miej-
scem lub do przeniesienia. 6.800zł
501-064-333

BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użyt-
kowy na parterze budynku miesz-
kalnego, pod usługi, handel, biuro  
189.000zł 857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal użyt-
kowy w budynku biurowo - usługo-
wym na IV piętrze z windą, składa 
się z dwóch pomieszczeń mogących 
stanowić odrębne lokale / dwa wej-
ścia z holu/ 139.000zł 857-424-016
Apogeum

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, lokal 
w budynku wielorodzinnym cen do 
uzg. 3.900zł/mkw. 692-482-171

MOŃKI, test 2.500.000zł 505-093-
995 BIS 

BIAŁYSTOK, ul. Boboli, os. Słoneczny 
Stok, w budynki wielorodzinnym. 
1.000zł 692-482-171

WASILKÓW, os. Centrum, wynajmę 
lokal usługowo -handlowy. 1.200zł
793-700-026

Garaże i miejsca postojowe

BIAŁYSTOK, B-stok, os. Białostoczek, 
garaż do wynajęcia, ul. Gołdapska. 
150zł 692-922-569

 BIAŁYSTOK, Garaże blaszane, bramy 
garażowe. 1zł 856-672-108

SOKÓŁKA, Kupię garaż blaszak na 
budowę. 1.000zł 530-733-049

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, 
Miejsce postojowe w podziemnym 
parkingu, ul. Waszyngtona 38 160zł
666-528-681

BIAŁYSTOK, ul. Puławskiego 17, 
Wynajmę garaż. 220zł 517-914-893

ŁAPY, garaż blaszak zielony, stan bdb. 
2.000zł 604-853-919

BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda,
garaż w bloku do wynajęcia, teren 
ogrodzony, wjazd na pilot. 200zł
609-405-958

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYSTOK, ul. Piastowska, wy-
najmę mieszkanie 3-pokojowe. 
1.600zł/całość 721-111-494

BIAŁYSTOK, os. Słoneczny Stok, 2 
pokoje w mieszkaniu 3 pokojowym 
umeblowany. 650zł 664-081-264

D O B R Z Y N I E WO Duże, 50m², 
Dobrzyniewo, 50m², magazyn, 
osobie uczciwej i spokojnej. 700zł
695-834-286

 ĭ BIAŁYSTOK, UL. ELIZY 
ORZESZKOWEJ, OS. 
MICKIEWICZA, DOSTĘPNE
OD 01.01.2021R. MIESZ
KANIE, PO REMONCIE, NA 
PARTERZE BLOKU MIESZKAL
NEGO W ŚWIETNEJ LOKA
LIZACJI LOKAL NADAJE SIĘ
NA MIESZKANIE ORAZ NA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
1.200zł 606-605-520 ARDVIL 

BIAŁYSTOK, ul. Adama Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, II piętro, gotowe do 
wprowadzenia, wysoki standard, 
czynsz 3000zł (wszystkie opłaty) 
3.000zł 857-446-687 Area 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os.
Przydworcowe, Polecam przestron-
ny apartament 65m² z dużym balko-
nem (12m² ), lodówko-zamrażarka, 
płyta ceramiczna, piekarnik oraz 
zmywarka. 2.500zł 606-605-520
ARDVIL 

BIAŁYSTOK, ul. Fabryczna, Wynajmę 
duży pokój, z balkonem, w domu, 
pracującemu. 200zł kaucja zwrotna. 
600zł/całość 609-157-715

BIAŁYSTOK, os. centrum, Wynajmę 
mieszkanie 2 pokojowe ok . 
50m², z pełnym wyposażeniem 
1.200zł/+liczniki 606-375-683

HAJNÓWKA, Wynajmę mieszkanie
w Hajnówce, 2 pokojowe, z kuchnią, 
40m², I piętro. 1.000zł 579-224-220

BIAŁYSTOK, 46m², os. Nowe Miasto, 
Wynajmę mieszkanie z dużym tara-
sem ok 100m²., stan idealny. Cena 
do negocjacji 1.200zł/+liczniki
502-958-563

H A J N ÓW K A , ul. Białostocka, 
Wynajmę pokoje z łazienkami, w 
domu jednorodzonym. 30zł/osobę
606-375-683

B I A ŁY S T O K , Wynajmę pokój 
Białorusince lub Ukraince. 200zł
692-922-569

BIAŁYS TOK, os. Białostoczek, 
Wynajmę pokój osobie pracującej. 
300zł 692-922-569

B I A ŁY S T O K , ul. Wroc ławska,
Wynajmę pokój osobie samotnej, ok 
15m². 1.300zł/+liczniki 537-304-904

BIAŁYSTOK, os. Bacieczki, Wynajmę 
pokój panu, oddzielnie, świeżo po-
malowany, pełne wyposażenie. 
400zł/+opłaty 693-160-490

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój stu-
dentce lub studentowi. 500zł
692-922-569

POROSŁY, Wynajmę umeblowany 
pokój emerytom lub emerycie w 
zamian za niewielką pomoc w domu. 
1zł 502-782-576

BIAŁYSTOK, 39m², os. Centrum,
duża kawalerka, I piętro, winda, 
balkon, w pełni umeblowana i go-
towa do natychmiastowego wyda-
nia, wjazd pod sam blok,  1.200zł
570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, os. Leśna Dolina, dwa 
odrębne pokoje, kuchnia, umeblo-
wane i wyposażone 1.600zł 857-
424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda,
garaż w bloku do wynajęcia. 200zł
609-405-958

 ĭ BIAŁYSTOK, UL. CENTRUM, 
OS. CENTRUM, LOKAL USŁU
GOWY, POŁOŻONY, NIEDA
LEKO TEŻ DWORCA PKS I 
PKP. PARTER, POSIADA DUŻE
WITRYNY, JEST BARDZO WI
DOCZNY W CIĄGU PIESZYM, 
POMIESZCZENIE SOCJAL
NE 5M², ŁAZIENKĘ OK.3M².
7.500zł 604-622-985 ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 120m², os. Wygoda,
parter w nowym bloku, stan de-
weloperski do własnej aranżacji,
duże witryny, 3.639zł 570-299-000
Krzysztof 

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z
witryną, otwarta przestrzeń do wła-
snej aranżacji, stan deweloperski
3.500zł 600-325-453 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, par-
ter, wejście od ulicy, lokal może być
wykorzystany na cele biurowe, usłu-
gowe lub handlowe, np.biuro, sa-
lon kosmetyczny lub fryzjerski czy
też gabinet medyczny, wynajem od
zaraz! 1.400zł 857-446-687 Area

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Waszyngtona,
os. Centrum, po remoncie, ume-
blowane, nowa łazienka 1.500zł
510-373-129

SOKÓŁKA, wynajmę 2-pokojowe
w domu jednorodzinnym 2 km od
Sokółki 600zł/+opłaty 504-401-442

BIAŁYSTOK, 43m², os. Mickiewicza,
wynajmę mieszkanie 800zł/+opłaty
660-039-703

BIAŁYSTOK, ul. Konstytucji 3-maja, 
wynajmę mieszkanie, umeblowane,
od zaraz. 400zł 692-482-171

BIAŁYSTOK, wynajmę minikawa-
lerkę w domu osobie pracującej,
+ kaucja 200 zł 600zł 609-157-715

BIAŁYSTOK, wynajmę pokój 450zł
608-882-533

BIAŁYSTOK, os. Centrum, wynajmę 
pokój. 500zł/+liczniki 600-920-190

BIAŁYSTOK, ul. Kontytucji 3 Maja, 
wynajmę umeblowany pokój 2 oso-
bowy, na 10 piętrze, od zaraz. 600zł/
całość 692-482-171

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, wy-
najmę umeblowany pokój. 550zł
502-782-576

Wynajem krótkoterminowy
GIŻYCKO, Wynajmę domek letni-
skowy, 4 osobowy, full wyposaże-
nie, piękna okolica, plaża prywatna,
jezioro. 170zł/doba 790-296-668

POROSŁY, 28m², umeblowany po-
kój wynajmę małżeństwu lub parze
850zł 502-782-576

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Samotna kobieta po 50-
tce, pilnie poszukuje kawalerki lub
pokoju najchętniej w Wasilkowie,
Białymstoku od marca. 666-266-340

BIAŁYSTOK, Starsze małżeństwo,
bezdzietne, bez nałogów, zaopieku-
ję się mieszkaniem w bloku, jedno
dwu lub trzypokojowym od zaraz na
długo. 513-874-253

C Z ARNA Białostocka, Szukam
mieszkania do wynajęcia w Czarnej
Białostockiej. 605-269-635

C Z ARNA Białostocka, Szukam
mieszkania do wynajęcia w Czarnej
Białostockiej. 605-269-635

BIAŁYSTOK, emeryt poszukuje
do wynajęcia pokoju lub małego
mieszkania Borsukówka i okolice.
608-779-785

Kupię
BIAŁYSTOK, Bezpośrednio kupie
działkę w Białymstoku na os.Ja-
roszówka lub w miejscowości
Nowodworce! Działka pod dom
jednorodzinny. Powierzchnia ok
1000m² 886-913-111

HAJNÓWKA, Kupie spichlerz drew-
niany do przeniesienia  508-681-296

BIAŁYSTOK, Kupimy każde mieszka-
nie do remontu - z zaległościami w
opłatach Może być zadłużone lub do
remontu Spadkowe Komornicze Po
remoncie Udziały Posiadamy miesz-
kania na zamianę 513-511-003

BIAŁYSTOK, Kupię nieduże sie-
dlisko ok. Tykocina, Knyszyna,
Moniek, Ryboły, Ploski, niedrogo.
1zł 531-540-521

BIAŁYSTOK, Kupię nieduży dom,
murowany, parterowy, do 110m²,
ogrzewany gazem lub bliźniak, bez-
pośrednio od właściciela, zamiesz-
kały. 694-897-532

BIAŁYSTOK, Kupię siedlisko z budyn-
kami +/- 30km od Białegostoku może
być z ziemią i lasem 695-332-129

HAJNÓWKA, Kupię ziemię rolną,
gm. Czyże, Hajnówka, Milejczyce
666-528-681

 ĭ JUCHNOWIEC DOLNY, KUPIĘ
ZIEMIĘ ROLNĄ/ SIEDLISKO
W OKOLICACH JUCHNOWCA 
ORAZ ZIEMIĘ ROLNĄ W OKOLI
CACH KLESZCZEL. 507-176-171

BIELSK Podlaski, Witam zajmuje-
my się -skupem lasu na pniu -sku-
pem lasu razem z gruntem -skupem
drzew gotowych ściętych sosna,
świerk, brzoza, olcha i inne każda
ilość płatność gotówką -wycinką
drzew niebezpiecznych -reku 250zł/
szt. 735-160-749

BIELSK Podlaski, Zajmujemy się wy-
cinką pozyskaniem drzew z dzia-
łek leśnych, rolnych, ugorów, nie-
użytków itp -wycinka drzew -skup i
wycinka drewna na pniu wszystkie
gatunki -skup drewna. 250zł/szt.
735-160-749

BIAŁYSTOK, kupie garaz murowany
w Bialymstoku do podanej ceny w
ogloszeniu 25.000zł 884-774-215

BIAŁYSTOK, kupię mieszkanie
2-pokojowe 1-piętro lub parter
do 36m² gotowe do zamieszkania.
690-007-937

BIAŁYSTOK, kupię mieszkanie 3-4
pokojowe na osiedlu Mickiewicza,
lub sąsiednie osiedla. 500.000zł
505-103-220

TYKOCIN, siedlisko do hektara albo
Krypno. 518-458-280

BIAŁYSTOK, wydzierżawię ziemię
Poświętne Suraż, Wyszki 500zł
781-093-060

Poszukuję współlokatora

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, Poszukuję
normalnej pracującej współloka-
torki, do wynajęcia za nieduże pie-
niążki, fajnego poziomu w domu
jednorodzinnym na dłuższy okres.
450zł 798-573-507

Meble

2 fotele w dobrym stanie. 200zł/ca-
łość 507-975-896 Białystok 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50,
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32
2szt+4+2. 520zł/całość 511-240-
244 Sokółka

KANAPA +fotel. 500zł 505-302-976
Kolno

KOMPLET skórzany wypoczynkowy,
3+2+1, grafi towy. 1.200zł 505-302-
976 Kolno

KONSTRUKCJA (siedzisko i oparcie)
Bardzo wygodne, w mojej ocenie
super krzesełka Sprzedam wyłącznie
w komplecie ok 30 sztuk 60zł/szt.
606-758-757 Białystok 

KRZESŁA składane, konstrukcja
metalowo- plastikowa, bardzo
wygodne, sprzedam w komplecie,
ok. 30szt. 60zł/szt. 606-758-757
Białystok 

KRZESŁA tapicerowane drewniane
ciemne 2szt. 50zł/szt. 794-729-290
Białystok 

MONTAŻ mebli z paczki.  1zł 518-
546-217 Białystok

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500zł
667-063-138 Białystok 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł
729-971-047 Białystok 

REGAŁ dębowy, z komodą, mało
używany.  1.500, 01zł 726-542-528
Białystok 

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-
135 Białystok

SEGMENT olcha przeszklony, 3 czę-
ści, szer. 2.80. 600zł 505-302-976
Kolno

STOLIK okolicznościowy 120x56cm,
rozkładany 120x112cm, podnoszo-
ny. 230zł 511-240-244 Sokółka 

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława,
3 szufl ady, kolor dąb. 30zł 531-540-
521 Białystok

STOLIK szklany trójkątny, srebrne 
nogi, stan bdb 200zł 695-834-286
Białystok

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60zł 794-729-290 Białystok

STOŁY jesionowe 2szt, nowe, lite 
drewno, do kuchni lub pokoju, 1000-
1500zł, cena do uzg. Zakład stolar-
ski. 1.000zł 504-076-810 Białystok

STÓŁ jesionowy, nowy, 100x60cm, 
lite drewno. 1.100zł 504-076-810
Białystok

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble 
zachodnie. 1.200zł 505-302-976
Kolno

SZAFA nowa, 3 drzwiowa. 1.000zł
501-456-076 Bielsk Podlaski

SZAFA, komoda, stolik, bardzo ciem-
ny brąz, cena do uzg. 500zł/całość
531-540-521 Białystok

SZAFKA pod telewizor 64x40, na 
kółkach. 70zł 511-240-244 Sokółka

WERSALKA nowa 1.000zł 729-971-
047 Białystok 

WERSALKA używana, jak nowa. 
1.000zł 601-323-135 Białystok 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m 
po rozłożeniu, pojemnik na pościel. 
800zł 609-758-945 Białystok

ZESTAW wypoczynkowy skórzany, 
kanapa 2-osobowa nierozkładana, 
duży fotel, stan bdb. 900zł/całość
517-444-093 Białystok

KRZESŁA drewniane tapicerowane 
używane 12szt. 50zł/szt. 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie 

REGAŁ dębowy z komoda mało 
używany 1.500zł 667-063-138
Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 550zł
884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 550zł
696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary jednolity lepszy 
gatunkowo material tkanina 550zł
537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel dowoz na terenie 
bialegostoku za darmo wnosze-
nie odplatnie 550zł 537-191-795
Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow -kolor szary jed-
nolity- lepszy gatunkowo materiał 
z pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 550zł 881-
552-236 Białystok

S TA N dobry 1zł 798-753-123
Wasilków 

SZ AFK A na buty, Szerokość ok 
120x89x60cm 170zł 796-335-325
Białystok

WERSALKA nowa bardzo solidna. 
800zł 667-063-138 Białystok 

Wyposażenie wnętrz

BARDZO wygodne super konstruk-
cja. Sprzedam komplet ok 30 szt 
Mam zdjęcia NIE udało się dodać ? 
60zł 606-758-757 Białystok 

DYWAN mołdawski 1.60mx2, 30m 
nowy, kupiony 5.12.2020, posia-
dam paragon. 300zł 857-464-725
Białystok

DYWAN niebieski 3.20x 2.30, wzory: 
brązowe, granatowe, żółte, zielone, 
stan db. 100zł 502-729-020 Wysokie 
Mazowieckie

DYWANY 2szt. 50zł/całość 601-323-
135 Białystok 

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 
1szt. 20zł 502-639-948 Białystok 

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 
2.40m, błyszczące. 20zł 502-639-
948 Białystok 

KOMPAKT WC, nowy.  150zł 505-
302-976 Kolno

L U S T R O  f azowane,  owalne, 
140x74cm. 130zł 794-290-227
Białystok

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor 
czerwony, wełna, nowe. 100zł 794-
729-290 Białystok

NARZUTA na wersalkę lub na ścia-
nę, 100% wełny, tkana na krosnach. 
390zł 794-729-290 Białystok 

OBRAZY 10-50zł. 10zł 692-922-569
Białystok

18 OGŁOSZENIA DROBNE 85 744 88 99
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TTo właśnie na jakość wykonania budynku stawia deweloper naprawdę dbającyTTo zadowolenie klientów i swoje dobre imię. Bo to jakość jest najistotniejszymTTwalorem odróżniającym dostępne na rynku nieruchomości.TT
Wiadomo, że w przygotowaniu nowej oferty dla poszukujących domu czy mieszkania deweloper 

musi brać pod uwagę atrakcyjność lokalizacji, estetykę elewacji czy funkcjonalność układu pomieszczeń. 
Ale skoro na tym samym osiedlu stawia budynki kilka różnych fi rm, wyglądu ścian zewnętrznych 
w mieszkaniu nie widać, a większość ścian zawsze można dostawić lub przestawić, to jednak nie 
mogą to być kryteria najważniejsze dla osoby wydającej setki tysięcy złotych na zakup nieruchomości.

TRWAŁOŚĆ LICZONA W LATACH

O co konkretnie chodzi? Nie o to, że po pół roku od oddania budynku na ścianie pojawi się 
delikatne pęknięcie – tego typu ubytki są naturalnym następstwem osiadania budowli. Istotne jest, 
aby po dwóch, pięciu, dziesięciu latach konserwacji i naprawy wymagały tylko naturalnie zużywa-
jące się elementy, a cała inwestycja była nadal bezpieczna i solidna. Bo właśnie o bezpieczeństwo 
chodzi, zarówno mieszkańców jak i najbliższej okolicy.

SPRAWDZAMY NA PRZYKŁADACH

Sprawdzenie czy deweloper faktycznie dba o jakość nieruchomości jest oczywiście trudne, gdy wi-
dzimy tylko wizualizację i dziurę w ziemi. Pozostają dwa wyjścia: wybór mieszkania z budynków, które 
są w ostatnich etapach budowy, albo sprawdzenie dorobku fi rmy i już zakończonych przez nią projektów.

PRESTIŻOWE DZIESIĘCINY

Tak, właśnie Dziesięciny! Wbrew wszelkim stereotypom! Naszą inwestycją zmieniamy oblicze 
tego osiedla. Planując ją zobaczyliśmy tu doskonale rozwiniętą infrastrukturę: mnóstwo sklepów, 
lokali gastronomicznych, apteki, przychodnie, szkoły, siłownie… Długo by wymieniać.

Nie musisz nigdzie się przemieszczać, bo wszystko jest na miejscu. A jeśli już chcesz dotrzeć np.. 
do centrum zrobisz to samochodem w kilka minut, a autobusem w kilkanaście (przystanek jest tuż obok).

S  NS  N

Kupujesz nieruchomość?Kupujesz nieruchomość?

 Green Garden to osiedle dwupoziomowych domków w zabudowie szeregowej. Powstaje przy ulicy Karola Puchalskiego w Białymstoku
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A co z jakością budynku? Przy tym tekście można zobaczyć zdjęcia z wnętrza ale uwierzcie – 
w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej! A ponieważ budowa jest już na ukończeniu można tu wpaść 
i obejrzeć ostatnie apartamenty czekające na szczęśliwców. Zapraszamy też do naszego nowego 
biura, gdzie odpowiemy na wszystkie szczegółowe pytania.

NAJLEPSZĄ WIZYTÓWKĄ SPRZEDANE NIERUCHOMOŚCI

Gdybyście potrzebowali jeszcze innych przykładów jakości, z której jesteśmy dumni to mogą 
to być na przykład domy szeregowe Przy Dolnej, Oliwne ogrody – szeregówki w niepowtarzalnym, 
skandynawskim stylu; willa miejska Krańcova – wspaniały przykład nowoczesnej, kameralnej 
architektury; domy w inwestycji Zielone Zacisze czy Apartamenty Żurawia. Każdym z tych zreali-
zowanych projektów mamy podstawy się chwalić.

HARMONIA I ZIELEŃ WALORAMI NAJNOWSZYCH INWESTYCJI

A co budujemy obecnie? Szczególnie polecamy Harmony Place – miejsce urzekające swoim 
otoczeniem i projektem budynków. Inwestycja otoczona lasem rezerwatu Antoniuk jest rewelacyj-
nym wyborem dla wszystkich, którzy uwielbiają spacery, bieganie i jazdę na rowerze. Szczególnie 
zimą dech zapiera widok zaśnieżonej przestrzeni. Z kolei Trasa Generalska, galeria handlowa oraz 
wiele punktów handlowych i usługowych w okolicy zapewniają, że wszystko mamy pod ręką lub 
tuż obok nas.

A tych, którzy wolą mieć własny ogród i mieszkanie dwupoziomowe zapraszamy do zapoznania 
się z Green Garden. To już drugi etap budowy osiedla szeregówek, które poza wszystkimi zaletami 
tego typu zabudowy mają też świetną cenę: już od 299 000 zł. W szczególności polecamy rodzi-
nom ze względu na okoliczną szkołę, żłobek, tereny zielone, a już wkrótce również plac zabaw.
I pamiętajcie – to mieszkania bezczynszowe!

Oczywiście to nie wszystkie nasze perełki, z których jesteśmy niezwykle dumni, a jedynie ich 
część. Zapraszamy do naszego nowego biura mieszczącego się przy ul. Legionowej 28 lok. 402
oraz na www.sokolowscynieruchomosci.pl żeby poznać je wszystkie oraz porozmawiać o tym,l
w jaki sposób możemy spełnić Wasze marzenia o wspaniałym mieszkaniu.

::

Zainwestuj w jakość!Zainwestuj w jakość!

Osiedle Harmony Place powstaje  przy ulicy Lodowej
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Skorzystaj z programu „10/90”.Skorzystaj z programu „10/90”.
Zamieszkaj przy ulicy Zamieszkaj przy ulicy 
Jana Pawła IIJana Pawła II
MMieszkanie niedaleko centrum, a jednocześnie 

z pięknym parkiem na wyciągnięcie ręki.
Centra handlowe, restauracje, basen, dworzec, 

szkoły, przedszkola, żłobki i przychodnie – to wszystko
co jest potrzebne do życia znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie miniosiedla „Przy Parku”. To budynek
wielorodzinny, w którym zostanie zlokalizowanych 
220 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Co ważne kupując wybrane mieszkania z oferty można skorzy-
stać z programu „10/90” i wpłacić tylko 10% wartości mieszkania 
przy podpisaniu umowy deweloperskiej, a 90% przed odbiorem 
mieszkania.

– Budynek mieszkalny wielorodzinny ma być nowoczesną,
8-kondygnacyjną budowlą, z garażami i miejscami postojo-
wymi w podziemiach – mówi Rafał Szeliga, prokurent fi rmy 
– Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z komórek lokator-
skich na piętrach, a dodatkowym plusem inwestycji pozostaje 
świetna lokalizacja przy samym Parku Antoniuk. Docelowo w tym 
miejscu powstać ma 220 komfortowych mieszkań.

W ofercie dewelopera są mieszkania od ok.43-73 mkw.
Budynek wyposażony w windy, komórki lokatorskie na pię-
trach jak i połączone z miejscami postojowymi w podziemiach. 
Dodatkową ofertą są indywidualne garaże w podziemiach.
Na terenie inwestycji znajdować się będzie punkt do ładowania 
pojazdów elektrycznych, który będzie do dyspozycji mieszkańców.

– Cały teren będzie zamknięty, przez co stworzymy enklawę, 
w której mieszkańcy będą czuć się komfortowo i bezpiecznie – dodaje 
Rafał Szeliga. – Dodatkowo zadbamy o zieloną przestrzeń wokół.

Co jeszcze wyróżnią inwestycję przy ulicy Jana Pawła 
w Białymstoku? To idealne połączenie ze ścisłym centrum mia-
sta. Dostać się tam można w zaledwie kilka minut autobusem 
czy samochodem. W bezpośredniej okolicy jest wspomniany 
wcześniej Park Antoniuk, sklepy, galerie, szkoły, przedszkola 
i żłobki. Doskonale rozwinięta infrastruktura na pewno przekona 
niejednego niezdecydowanego klienta.

Inwestycja „Przy Parku” to szansa na zamieszkanie w pięk-
nej enklawie zieleni zaledwie kilka minut jazdy do centrum 
Białegostoku, a bezpośrednie sąsiedztwo Parku Antoniuk i rzeki 
Białej staną się doskonałą okazją do całorocznej rekreacji i let-
niego wypoczynku.

TERMINY REALIZACJI ETAPÓW :

etap I – 31 marzec 2021
etapy II i III – 30 czerwiec 2021

KOKOKOKONTNTNTNTAKAKAKAKTTT:T:
Przedsiębiorstwo Budowlane

„Szeliga” Sp. z o.o.
ul. Transportowa 3/63

(wjazd od ulicy Tadeusza Jasińskiego)
15-399 Białystok
tel.: 85 741 22 91
tetetetelll.l.:::: 66666666444444 05050505555555 55 7777777777772222

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane „Szeliga” Sp. z o.o. rozpoczęło 

swoją działalność w 1995 roku. Zrealizowane obiekty można 

spotkać w Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Suwałkach 

oraz Bielsku Podlaskim. Przez cały czas działalności przed-

siębiorstwo śledzi nowości na rynku budowlanym i stara się 

w każdej realizacji stosować najlepsze materiały i sprawdzone 

systemy, dlatego może zagwarantować, że budowane obiekty 

są wykonywane solidnie i spełnią oczekiwania najbardziej 

wymagających klientów.

Wpłać tylko 

10%
wartości

mieszkania 

przy podpisaniu 

umowy 

deweloperskiej,

a 90%
przed odbiorem

mieszkania.
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OFERUJĘ ręcznie wykonane dekora-
cje, np zajączki 24 cm 25 zł za sztu-
kę. Aniolek mały 30zł, skrzat 90 zł.
Zapraszam  25zł 694-197-722 Łomża

WYKŁADZINA dywanowa nowa,
wzory dziecięce, szer. 4m. 50zł/mb
601-323-135 Białystok

ZASŁONY żakardowe, różne wzory
i kolory. 50zł/całość 794-729-290
Białystok 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m,
3szt. 15zł/całość 502-639-948
Białystok 

DYWAN nowy, 160X230 cm 300zł
857-464-425 Białystok 

UMYWALKA podwojna w kolo-
rze beżu 120zł/szt. 508-073-762
Białystok 

UMYWALKI porcelanowe mało
uzywane rózne rozmiary 3szt. cena
od 30zł do 60zł . 40zł 508-461-400
Białystok 

WYKŁADZINA nowa niebieska dzie-
cięcy wzór, 4m szerokości. 40zł 667-
063-138 Białystok 

ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70zł 794-729-
290 Białystok 

ŻYRANDOLE porcelanowe  40zł 506-
574-554 Białystok 

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-
244 Sokółka

BALE Dębowe na Huśtawkę długość
2, 5m-3m, średnica 12cm-16cm
50zł/szt. 517-444-093 Łapy

BALE modrzew, gr. 7cm. 4.000zł 530-
213-447 Grajewo 

BARAKOWÓZ kompletny, 7x2.50m,
stan bdb. 7.500zł 728-860-389
Białystok 

BECZKA do wody z podwoziem
3000l. 2.000zł 533-539-848
Augustów 

BLACHA aluminiowa gr. 1, 40szt,
110zł 530-213-447 Grajewo 

BOJLER elektryczny 50l, Delta, śred-
nicy 44cm, wys.55cm-używany.
Mam też: -.Biawar, średnicy 40cm,
wys.67cm-używany -.Nowy, średni-
cy 40cm, wys.50cm. Mam też boj-
lery większe. 220zł 508-073-762
Białystok 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

BRODZIK akrylowy 90x90cm, ni-
ski-5cm, powystawowy.Mam też
podobne 80x100, 90x100, 80x120 i
90x120(biały i czarny).możliwa wy-
syłka. 180zł 794-290-227 Białystok 

CEGŁA pełna czerwona, palona,
4000 szt, nowa. 1, 30zł/szt. 518-
424-077 Mońki

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 606-262-582 Ełk

DESECZKI brzozowe, wysezonowa-
ne jako parkiet lub inna galanteria
drewniana, ok. 50m². 20zł/m² 606-
758-757 Białystok

DESKA calówka, dł. 6.5m, wysezo-
nowana. 650zł 574-188-650 Turośń
Kościelna

DESKI sosnowe, sezonowane o wym.
120cmx 2.2cm, różnej szerokości, 4
stronnie heblowane. 700zł/m³ 501-
456-076 Bielsk Podlaski

DRUT w szpuli, cena za szpulę. 50zł
792-605-260 Augustów

DRZWI drewniane z futryną, 90 pra-
we, szer z ościeżnicą 98, 5cm. 980zł/
całość 508-073-762 Białystok 

DRZWI garażowe podnoszone, duże,
z drzwiami przejściowymi.  2.500zł
507-627-924 Białystok 

DRZWI otwierane metalowe, z fu-
tryną. 800zł 507-627-924 Białystok

DRZWI wejściowe białe, prze-
ciwwłamaniowe. 50zł 506-700-
513 Białystok

DRZWI wejściowe do mieszkania 
ocieplane na dwa zamki 3-zawia-
sy. 100zł 502-729-020 Wysokie 
Mazowieckie

DRZWI wewnętrzne używane, 80P, 2 
szt, łazienkowe 60p, kuchenne 70N 
od 50 do 70 zł. 511-240-244 Sokółka 

DRZWI wewnętrzne, nowe, bez fu-
tryn, stary typ, różne.10szt. 20zł/szt.
693-661-520 Dąbrowa Białostocka

DRZWI zew. metalowe, ocieplone 
pianką, kpl. nowy gotowy do mon-
tażu(próg, 2 zamki, wkładki, klam-
ka), kolor złoty dąb.wym.97x205cm.
Drzwi prawe. 790zł/całość 794-290-
227 Białystok

DRZWI zewn, metalowe.przeszklo-
ne, polskie, gr, 56mm, kpl. goto-
wy do montażu(ościeżnica, próg, 
klamka, 2wkadki), kolor antracyt, 
100x207cm.Mam też podobne bez 
przeszklenia 80 i 90. 1.130zł/całość
794-290-227 Białystok

DRZWI zewnętrzne pcv z dostawką, 
Z prawej strony drzwi „90” z lewej 
witryna, szer.198x209cm. 1.100zł
508-073-762 Białystok 

DRZWICZKI do pieca fizyka. 25zł
508-461-400 Białystok

DR Z WIC ZKI żeliwne do pieca, 
szer.33x48cm 90zł 794-290-227
Białystok

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, 
rozetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 
zł szt. 511-240-244 Sokółka 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 
290zł 514-236-407 Białystok 

GRZEJNIK blachowy warsztatowy 
nowy 3szt. 40zł/szt. 503-149-773
Olecko

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok

GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży. 
150zł 794-729-290 Białystok 

GRZEJNIKI Faviera. 4zł/kg. 604-446-
234 Białystok

GRZEJNIKI aluminiowe 15szt. 8zł/
szt. 503-149-773 Olecko

GWOŹDZIE czarne dł. 50mm 14kg. 
4zł/kg. 508-461-400 Białystok

HAKI stalowe fi  120, ocynkowane, 
stary typ, do mocowania rur ścieko-
wych. 8zł/szt. 511-240-244 Sokółka 

JAKO tymczasowe do budowanego 
budynku szopy itp 50zł/szt. 606-758-
757 Białystok

KAMIENIE różnej wielkości. 150zł/
m² 666-892-968 Trzcianne 

KANTÓWKA 10x10, i 14x14, orza 
deska calówka, cena od 500zł do 
700zł. 601-320-381 Białystok 

KIELNIE murarskie, 2 sztuki 10 zł za 
sztukę i poziomice murarską 20 zł 
10zł 692-922-569 Białystok

KOMINEK elektr. z obudową, 
Imitacja palacego się drewna, re-
gulacja mocy grzania, nawiew.Szer.
kominka67x24x58cm, szer. obudo-
wy 130x37x98.W kpl.do wykącze-
mia płyty matmurowe 230zł/szt.
508-073-762 Białystok 

K R ATA metalowa, okienna o 
wym.80x110-1szt, Mam też takie-
go samego fasonu wieksze kraty 
otwierane o wymiarach: -83x1153-
1szt, 143x143-2szt, 187x124-1szt, 
180x170-3szt 90zł 508-073-762
Białystok

KROKWIE dł 6, 5m, wysezonowa-
ne. 650zł/m³ 574-188-650 Turośń 
Kościelna

KRĄG betonowy, 2szt. 120zł/szt.
507-975-896 Białystok 

KUPIE piec na ECO groszek z po-
dajnikiem 25KW 1zł 507-627-924
Białystok

KUPIE płyty drogowe lub podobne 
mogą być uszkodzone 1zł 857-419-
619 Białystok 

KUPIĘ spichlerz drewniany lub mały 
dom do przeniesienia. Transport i 
rozbiórka w moim zakresie. 100zł
508-681-296 Hajnówka
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

Apartamenty Wyszyńskiego
położone są w doskonałym miejscu. Zapewniają szy-
bki dostęp do centrum a jednocześnie - są doskonale
skomunikowane z dworcami PKP i PKS. W sprzedaży
zpostały tylko apartamenty hotelowe, ok. 25 mkw

III 2020 r. 7000 zł/mkw 
brutto

„Apartamenty Kopernik 2“ położone są u zbiegu ulic:
Kaczorowskiego i Kopernika. To właśnie lokalizac-
ja czyni to miejsce szczególnie atrakcyjnym. Stąd 

spacerem dotrzeć można do Śródmieścia. W sąsiedz-
twie znajduje się campus Politechniki Białostockiej.

W sprzedaży mieszkania o pow. 35 - 76 mkw.

I kw. 2022 r 6500 - 7000
zł/mkw

„Promenada Chrobrego” z jednej strony: kam-
eralne osiedle w sąsiedztwie Dolistówki, gran-

iczy z zacisznymi ogrodami działkowymi. Z dru-
giej: dojazd do ścisłego centrum zajmuje chwilę.

W sprzedaży mieszkania o pow. 37 - 86 mkw.

I etap IX 2020 r.
II etap IX 2021 r. 

5400 - 6400
zł/mkw 

Apartamenty Sukienna - mieszkanie w centrum.
Sklepy, szkoły, przychodnie - wszystko, co potrzeb-

ne znajduje się w zasięgu spaceru. Dużo łatwiej 
o dobrą restaurację czy spacer w pobliskim par-

ku. W sprzedaży mieszkania o pow. 34 - 73 mkw.

XI 2021 r. 6450-7100
zł/mkw

Zielona Warmińska - nieopodal nowego skrzy-
żowania ulic: Chrobrego i Piastowskiej, na osie-
dlu Skorupy, na którym pojawia się coraz wię-
cej nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej. W 

sprzedaży mieszkania o pow. 57 - 72 mkw.

XI 2020 r. 5400 - 6000
zł/mkw

Kamieniczka „Przy Czarnej - w centrum, w
sąsiedztwie ulicy Młynowej i wzgórza Św. Mag-

daleny znajduje się cichy zakątek. Tu powsta-
je kamieniczka „Przy Czarnej“ . W sprzedaży os-
tatnie lokale usługowe o pow. około 100 mkw

XI 2020 r. 

Willa Słonimska - Bojary to jedna z najpop-
ularniejszych dzielnic Białegostoku. Nie-

trudno zgadnąć dlaczego - położona na osi
widokowej Pałacu Branickich dzielnica ma swo-
jski i sielski charakter a zarazem - niecały kilo-
metr dzieli ją od ścisłego centrum miasta. W
sprzedaży mieszkania o pow. 54- 115 mkw.

XI 2020 r. 6200 - 6500
zł/mkw

Wille Kujawska - Pierwsze osiedle zaprojektowa-
ne z myślą o rodzinach. Mieszkania wyłącznie trzy- 
i czteropokojowe. Każda z naszych willi miejskich 

składa się tylko z sześciu mieszkań. Osiedle tworzą 
cztery budynki umiejscowione na osi Północ-Połu-
dnie. W sprzedaży mieszkania o pow. 65-80 mkw.

I 2021 r. 6000 - 6200 
zł/mkw

Apartamenty Tysiąclecia  to popularna inwesty-
cja na rynku białostockim. Jej kolejny etap to ko-
lejna odsłona standardu, którego próżno szukać 
u konkurencji. Podwyższone pomieszczenia za-
pewniają poczucie przestrzeni, ponadstandar-
dowe okna gwarantują doskonałe doświetle-
nie wnętrz.  Ostatnie mieszkania 63-69mkw.

I 2021 r. 5250 - 5500 
zł/mkw

Lipowa 41 - Elegancki i prestiżowy kompleks 
mieszkalny w ścisłym centrum, w zacisznej, dru-
giej linii zabudowy od najsłynniejszej ulicy na-

szego miasta . Oferujemy tu mieszkania i aparta-
menty wyjątkowe. Ostatnie mieszkanie 61 mkw.

VI kw. 2020 r. 6700 zł/mkw

Słoneczne Tarasy -  Kolejny etap popularnej in-
westycji „Słoneczne Tarasy”. Samodzielny budy-
nek z własnym, ogrodzonym ogródkiem i placem 
zabaw dla dzieci. Osiedle  posiadać będzie wła-

sny, dwuhektarowy park w sąsiedztwie rzeki Bia-
łej co uczyni tę lokalizację atrakcyjną dla osób ce-

niących możliwość wypoczynku na świeżym
powietrzu. Ostatnie mieszkania 36 - 81 mkw

I 2021 r.
XII 2021 r. 
I 2022 r.

5100 - 5900
zł/mkw

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. Białego-
stoku, ul. Supraślska. Domy: od 130 do 140m2

500.000 -
520.000 zł
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L I N A s talowa 12mm, nowa,
100mb. 5zł 507-960-008 Wysokie
Mazowieckie 

MASZYNKA do cięcia płytek uży-
wana sprawna cena 430zl do
uzgodnienia  430zł 692-259-814
Ciechanowiec 

NOGI żeliwne do ławek i stołów
ogrodowych. 55zł/szt. 505-603-916
Wysokie Mazowieckie 

NOWE, z ościeżnicą, białe, 3 szyby,
zapakowane fabrycznie. Wymiary
szer 87 cm wys 229 cm Nadają się
na balkon, oranżerię, taras itp 450zł/
szt. 606-758-757 Białystok 

OKNA i drzwi plas  kowe, nieużywa-
ne 3 szybowe. 300zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

O K N A pcv w stylu wiejskim,
szer.102x145, UR, prawe, mam 3
szt, cena za 1szt 490zł/szt. 508-073-
762 Białystok

OKNA pcv, szer, 172x42cm z demon-
tażu, mam 10szt, cena za 1szt. 260zł
794-290-227 Białystok

OŚCIEŻNICA metalowa 60cm lewa,
3szt, 60 uniwersalna 3szt, 80cm
lewa 1 szt. 45zł/szt. 511-240-244
Sokółka 

PAKIETY 2-szybowe, na szklarnię,
30szt. 20zł/szt. 882-754-002 Brańsk

PIEC nadmuchowy do garażu bardzo
wydajny szybko nagrzewa pomiesz-
czenie 500zł 508-681-296 Hajnówka

POJEMNIK na korespondencję dla
sześciu rodzin, wolnostojąca lub
do zabudowy, stal kwasoodporna.
900zł 606-758-757 Białystok

PR ZEPŁY WOW Y podgrzewacz
wody, nowy, biały. 200zł 505-302-
976 Kolno

PRZETRZĄSACZ 4 bębnowy do siana
class, szer. robocza 4, 20.  200zł/szt.
607-315-229 Olecko

RURY z tworzywa grubościenne do
zbudowanie namiotu 3 x 6 m. Były
użyte do takiej konstrukcji 100zł/
całość 606-758-757 Białystok 

SOSNA tartaczna w dłużycy, 120m³.
230zł 728-054-018 Kolno 

SOSNA. 100zł/szt. 666-892-968
Mońki 

SOSNY surowe, około 40 sztuk.
100zł/szt. 666-892-968 Mońki

SUCHE, sezonowane - wymiary 16, 7 
x 5, 7 x 2, 7 cm Mam 71, 5 m² przy-
cięte do kantu, bez falców. Nadają 
się na nawierzchnię podłogi lub ga-
lanterię drewnianą. 20zł/m² 606-
758-757 Białystok 

SZAFKA łazienkowa z umywalką i ba-
teią.Szer. umywalki 47cmx36, sza  a 
43x25cm.Cena kpl. do złożenia.Mam 
też kpl.złożony gotowy do montażu. 
190zł 508-073-762 Białystok 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 10zł
692-922-569 Białystok 

SZTACHETY drewniane świerkowe, 
wys. od 80cm do 180cm, szer. 9cm, 
gr. 2cm, szlifowane, zaokrąglone, od 
4zł. 3, 70zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie

SŁUPKI ogrodzeniowe, 300szt, 20-
25zł. 533-539-848 Augustów 

TAPETA papierowa różne wzory i 
kolory, po 4, 5 rolek. 5zł 794-729-
290 Białystok 

TAPETY we wzory, różne ilości. 5zł/
szt. 794-729-290 Białystok

TARCICA dąb jesion. 1.500zł/m³ 517-
444-093 Łapy 

TARCICA dębowa. 1.700zł 515-418-
047 Białystok 

TAŚMA z włókna szklanego do 
szpachlowania płyt z suchego tyn-
ku 50szt. 3zł/szt. 882-754-002
Białystok

TEOWNIK, ceownik, kątownik, bla-
chy rury, małe ilości, hurtem. cena 
od 1zł do 1, 80zł za kg. 1, 80zł/kg.
511-240-244 Sokółka 

UMYWALKA biała, używana, 45, 
pół-postument, kran, i o szerokości 
50- razem z kranem, cena od 80zł 
130zł 511-240-244 Sokółka 

WANNA akrylowa biała 140cm, stan 
bdb. 180zł 511-240-244 Sokółka

WITAM. Sprzedam suchą szalów-
ke świerkowa o długości desek 3i 
4 m w klasie A/B. Szerokość całko-
wita deski 150mm Grubość 20mm 
Pakowana po 7szt. Dostępna od 
ręki! 40zł/m² 505-603-916 Ostrów 
Mazowiecka

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 90zł 511-
240-244 Sokółka
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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3,

15-282 Białystok,
tel: 85 747-30-30, 
www.yp.com.pl

Kamienica Starobojarska. Osiedle Bojary. Wyjątko-
wa 4-piętrowa kamienica o podwyższonym stan-
dardzie zlokalizowana tylko 3min od ścisłego cen-

trum. Apartamenty o pow. 25-109m2. Miejsca 
postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym. 

W parterze lokale usługowe o pow. 53-160m2.

I kw. 2022r. Od 7.950 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budynek nr 
7. Kolejny budynek na naszej popularnej inwe-
stycji „Osiedle Rekreacyjne”. Mieszkania o pow.
38-135m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1. 

I kw. 2022r.. Od 5.250 zł/m2

Osiedle Depowa- mieszkania o powierzchni 32-
66 m2, kameralne położenie osiedla w sąsiedz-
twie ogródków działkowych, niewielka odle-

głość od centrum miasta, miejsca postojowe na
poziomie -1. Lokale usługowe o pow. 40-98m2

I etap inwe-
stycji (budyn-
ki nr 1 i 2)- III/
IV kw. 2021r.

Od 5.850 zł/m2

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej.
Osiedle Nowe Miasto- 6 domów ze wspólnym zjaz-
dem do garażu podziemnego, 1 dom z samodziel-

nym garażem naziemnym, domy o powierzchniach
182-244 m2, pełna infrastruktura techniczna.

I kw. 2021r. Od 4.117 zł/m2

Dolina Cisów- Etap VIII- Białystok/Wasilków. Naj-
popularniejsza inwestycja naszej fi rmy. 4-piętro-
we budynki z mieszkaniami o pow. 34-82m2. Na 
parterze ogórki o pow. 19-112m2. Komórki loka-
torskie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1..

II kw. 2021r. Od 5.300 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budynek nr 
6. Mieszkania o pow. 38-98 m2, komórki lokator-

skie w cenie mieszkania, garaże podziemne na po-
ziomie -1. Lokale usługowe o pow. 63-180 m2

III kw. 2021r. Od 5.150 zł/m2

Dolina Cisów- Etap VII- Białystok/Wasilków. 
Ostatnie cztery mieszkania o metrażu 82,44m2

zlokalizowane na 4 piętrze. Komórki lokator-
skie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1.

I kw. 2021r. Od 5.450 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto-bud. 
nr 5. Ostatnie trzy dostępne mieszkania o 
pow. 75,54 m2, komórka lokatorska w ce-

nie mieszkania. Garaże na poziomie -1

Gotowe do
odbioru

Od 4.900 zł.m2

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy ul.
Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białymsto-

ku, 113 mieszkań o pow. 27-201 mkw., w podzie-
miu garaże, usługi na parterze i pierwszym

piętrze. Aktualnie na sprzedaż: 2 apartamen-
ty oraz miejsca postojowe w garażu podziem-

nym. Na wynajem 2 lokale usługowe.

gotowe do 
odbioru.

Ostatnie apar-
tamenty, mie-

jsca postojowe i
lokale usługowe

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fa-
brycznej  w Białymstoku, 51  mieszkań.
Ostatnie mieszkania o powierzchni 54-

68 mkw z przyporządkowanymi miejsca-
mi postojowymi w garażu podziemnym.

gotowe do 
odbioru

Cena od 
6250zł/m2

Jaz-Bud
ul. Świętokrzyska 3
15-843 Białystok
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl 

Apartamenty Wierzbowa Park to prestiżowy bu-
dynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbowej i 

Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskonale za-
projektowane mieszkania oraz przestronne i do-

pracowane w każdym szczególe części wspól-
ne budynku zaspokoją najwybredniejsze gusta.

Mieszkania o pow. 30-90 mkw, loka-
le użytkowe o pow. 15-180 mkw.

IV kwar-
tał 2020  r. 

I kwar-
tał 2021  r. 

Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Nowe Bojary to osiedle mieszkaniowe, które jest
odpowiedzią na potrzeby osób młodych i dyna-
micznych. Nowoczesna forma architektonicz-
na, wysoka jakość materiałów wykończenio-

wych, a także niezwykła funkcjonalność lokali 
i miejscowej infrastruktury zapewnią codzien-
ny komfort na najwyższym poziomie. Mieszka-
nia o pow. 30-70 mkw, lokale użytkowe o pow.

42-120 mkw. W ofercie są mieszkania i loka-
le usługowe z V i VI etapu - budynek G i H.

IV kwar-
tał 2021 r.
IV kwar-

tał 2022 r.

Mieszkania od 
6.000zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świet-
nie zlokalizowany kameralny nowy projekt miesz-
kaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architek-
toniczna budynków będzie doskonale współgrać z
najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia
łączyć się będzie z najwyższą jakością i nowocze-

snością wykonania. Mieszkania o pow. 35-70 mkw

grudzień 
2020  r.

marzec 2021 r.

Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 22-

30 tys. zł.



ZAMKI do drzwi wewnętrznych 
mieszkaniowych i garażowych, 
również garażowych, z kluczykami 
i klamkami, 15 kpl, 20-30 zł. 511-
240-244 Sokółka

ZBIORNIK ciepłej wody 200 litrow z 
płaszczem 70 litr używany do napra-
wy 500zł/szt. 606-758-757 Białystok

ZLEW 2 komorowy, żeliwny, biały, z 
syfonem. 110zł 511-240-244 Sokółka 4

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów 

DESKI strugane 80szt dł 50cm szer. 
9cm 1, 50zł/szt. 663-937-643
Białystok

DRZWI metalowe zewnętrzne, pol-
skie, nowy, kolor antracyt, grubość 
56mm, kpl. gotowy do monta-
żu(drzwi, próg, ościeżnica, klamka, 
2 zamki, wkładki), dostępne „80” 
i „90:” 890zł/całość 604-922-094
Białystok

DRZWI ze szkiełkiem 130zł/szt. 692-
349-903 Mońki

DRZWI środkowe, lewe, ze szkieł-
kiem 100zł 692-349-903 Mońki 

GRUBOŚĆ 1, 40 arkuszy 100zł 530-
213-447 Grajewo

GRZEJNIKI żeliwne 25szt. 6zł/szt.
503-149-773 Olecko 

KANTÓWKA świerkowa o przekroju 
10cm/12cm, 10cm/14cm. 700zł/m³
573-260-134 Narew

KUCHENKA gazowa-2 palnikowa, 
nowa, 71x37cm, kuchenka w kolorze 
srebnym(niebieska to folia ochron-
na) 160zł/szt. 508-073-762 Białystok 

KUPIĘ płyto piec na (węgiel, drzewo) 
1zł 795-200-991 Białystok

MEMBRANA dachowa, nadaje się
na pełne deskowanie, 7 rolek. 160zł/
szt. 608-747-358 Zambrów 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł
660-918-263 Białystok

OKNA z demontażu stan db 150x150
200zł 795-566-445 Białystok

OKNO pcv, szer.178x144, białe, nowe 
590zł 508-073-762 Białystok 

PARAPETY z konglomeratu, 30x153,
mam 6szt. 110zł/szt. 794-290-227
Białystok

PRZEWÓD elektryczny siłowy 4x4,
drut miedziany. 6zł/mb 500-767-
728 Białystok 

PRĘT Y zbrojeniowe oraz siatka
średnica 10mm, dł. 2, 40m, 50szt.
2, 30zł/kg. 882-754-002 Białystok 

SEDES, umywalka, spłuczka 100zł/
całość 692-349-903 Mońki

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki,
200x100x100cm, 18szt. 100zł/szt.
607-940-357 Łomża 

ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł. 
60cm, 18W, energooszczędne, ory-
ginalnie pakowane, 8szt. 8zł/szt.
797-542-353 Białystok 

AGD

BEMAR gastronomiczny 7-czescio-
wy, używany. 400zł 693-559-049
Białystok 

KUCHENKA 4-palnikowa z piekar-
nikiem elektryczna. 400zł 507-627-
924 Białystok

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik gazowy Mastercok, rożen 
obrotowy, opiekacz, reduktor, mało 
używana, jak nowa na działkę 430zł
511-240-244 Sokółka

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik na gaz. 250zł 663-937-
643 Białystok 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350zł 531-540-521
Białystok 

LODÓWKA, wys. 1.60m, stan bdb 
220zł 662-593-789 Suwałki 

LODÓWKI do przewozu żywności 
styropianowe rożne wymiary od 
30zł 729-966-462 Białystok

PŁYTA gazowa Bosh z piekarnikiem
elektrycznym, pod zabudowę. 100zł
603-729-086 Białystok

SOKOWIRÓWKA 200 zł ekspres 100
zł Nało używane. 100zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

SPRZEDAM odkurzacz Zelmer z kom-
pletnym wyposażeniem(wąż, ssaw-
ki, rura) Posiada regulację mocy i 
zwijacz kabla. 150zł 663-206-992
Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne 
wielkości, cena od 40zł 729-971-
047 Białystok 

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100zł 692-922-569 Białystok 

SZYBKOWAR polski, nowy 60zł 794-
729-290 Białystok 

TABORET kuchenny elektryczny 
9KW. 350zł 693-559-049 Białystok

WAGI elektroniczne sklepowe, 
używane. 200zł/szt. 693-559-049
Białystok 

W I R Ó W K A do ubrań, Romo.
Sprawna, jak nowa 140zł 794-290-
227 Białystok

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw 
18 elementów.Nowy.Zestaw wraz 
z książką-instrukcją obsługi na-
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czyn z płytą!Książka z przepisami
Okrasy 4.000zł/całość 669-969-320
Białystok 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700zł
505-302-976 Kolno 

ZMYWARKA Miele uszkodzona na
części. 150zł 729-971-047 Białystok

ZMYWARKA Miele uszkodzona na
części. 200zł 729-966-462 Białystok

ZMYWARKA Miele, uszkodzona, na
części. 200zł 609-758-945 Białystok

KUCHENKA gazowa z elektr. piekar-
nikiem, Amica, szer.50cm, kuchanka
na gaz z butli, wąż przyłączeniowy z
reduktorek w kpl.Termoobiek i zapa-
larka elektr, brak jednego iskrownika
690zł/całość 794-290-227 Białystok

KUCHENKA i pikarnik pod zabudowę
300zł 609-024-657 Łapy 

LODÓWKA, 2 szt 2.500zł/szt. 730-
550-424 Białystok 

MASZYNA gastronomiczna do roz-
drabniania warzyw. 350zł 693-559-
049 Białystok 

PRALKA 400zł 505-302-976 Kolno 
SPRZEDAM chłodziarko-zamrażarkę
electrolux, no frost. Wysokośc 185
cm, szerokość 59, 5 cm. Używana,
sprawna technicznie. 400zł/całość
509-036-419 Białystok

SPRZEDAM używaną pralkę Beko.
150zł 516-645-195 Kolno

Z AMR A Ż ARK A, 3 szufladowa,
szer.50x60x85cm, sprawna, brak 2
szufl ad 130zł508-073-762 Białystok

Opał

BRYKIE T dębowy workowany.
740zł/t 515-076-758 Białystok

DREWNO opałowe brzoza suche.
200zł 507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe iglaste porąbane
sezonowane, możliwy dowóz. 120zł/
mp 606-262-582 Ełk 

DREWNO opałowe mieszane suche.
150zł 507-975-896 Białystok 

DREWNO opałowe suche gałęziów-
ka, możliwy dowóz. 120zł/mp 606-
262-582 Ełk

DREWNO opałowe suche, rąbane, z
dowozem, Łapy i okolice, od 120zł
mp. 120zł/mp 503-197-291 Łapy 

DREWNO opałowe, dobrej jakości.
150zł/mp 883-688-022 Zabłudów

DREWNO opałowe, zrzyny opoły,
20mp, B-stok dowóz. 75zł/mp 515-
076-758 Białystok 

DRZEWO do kominka grab, dąb, se-
zonowane.  200zł/m³ 517-444-093
Białystok 

DRZEWO opałowe Brzoza suche, rą-
bane. 200zł 507-975-896 Białystok

DRZEWO opałowe sosna, brzoza,
17mp. 800zł/całość 604-853-919
Łapy 

DRZEWO rąbane suche. 100zł 666-
892-968 Mońki

DRZEWO rąbane. 150zł 508-995-
628 Mońki

DRZEWO tartaczne sosna, w dłuży-
cy, 200m³. 240zł/m³ 728-054-018
Kolno

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 40zł/
szt. 507-975-896 Białystok 

KUPONY na garsonkę i spódnicę
z dawnego sklepu Merino, weł-
na 100%, 30-80zł. 531-540-521
Białystok 

LODÓWKI styropianowe do przecho-
wywania żywności, 4szt, poj. 100l. 
150zł/całość 601-323-135 Białystok 

LODÓWKI styropianowe, termoizo-
lacyjne, różny wymiar, 3szt.40zł/szt.
609-758-945 Białystok

OBRZYNY iglaste, dębowe, możliwy 
dowóz. 80zł/mp 606-262-582 Ełk 

OBRĄCZKA złota. 100zł 692-922-
569 Białystok 

PŁYTA nagrobkowa marmurowa 
60x50cm, krzyż piaskowy. 280zł
511-240-244 Sokółka 

PŁÓTNO gotowe do malowania w 
ramach, 20-50zł. 20zł 692-922-569
Białystok

SKRZYNKI plas  kowe na owoce 5szt. 
10zł/szt. 729-966-462 Białystok

SKRZYNKI plastikowe na owoce, 
5szt.10zł/szt.601-323-135 Białystok 

SPRZEDAM belę sianokiszonka, cena 
do uzgodnienia 90zł 512-308-146
Łomża

SPRZEDAM drewno iglaste suche 
porąbane możliwy transport graje-
wo 570288411 100zł/m³ 570-288-
411 Grajewo 

SPRZEDAM drewno opałowe dąb 
rąbany grubo, idealny do kominka 
180zł/mp 695-332-129 Białystok

STYROPIANOWE lodówki rożne roz-
miary, cena od 40zł. 609-758-945
Białystok

SUSZARKA do grzybów i owoców. 
100zł 692-922-569 Białystok

SZAFA pancerna 1.80x80. 2.000zł
795-200-991 Białystok 

UL pszczeli drewniany. 320zł 515-
418-047 Białystok

WÓZEK do przewozu wykładzin. 
150zł 609-758-945 Białystok

WÓZEK do przewozu wykładzin. 
150zł 729-971-047 Białystok 

WÓŻ żeleźniak z lat 30, kompletny. 
3.500zł 728-860-389 Białystok 

DREWNO opałowe suche 140zł/m³
500-767-728 Białystok

DRZEWO suche 120zł/m² 666-892-
968 Mońki 

SUCHE drzewo, cena do uzgodnienia 
4000 4.000zł 530-213-447 Grajewo 

Antyki
CIERLICA do tarcia lnu 120-letnia. 
70zł 503-149-773 Olecko

KOMODA 1500-2500zł. 1.500zł662-
593-789 Suwałki

KOŁOWROTEK, sprawny 70-letni. 
200zł 503-149-773 Olecko 

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki
KUPIĘ Harmonię. 1zł 511-928-792
Szumowo

KUPIĘ radio Leningrad 006, kontakt 
wieczorem. 1zł 566-232-399 Toruń

PIANINO Quanndt Berlin 130 letnie. 
2.500zł 795-999-550 Białystok

SIEC ZK ARNIA metalowa ręcz-
na (1958)r. 200zł 508-461-400
Białystok

STARE kredensy kuchenne, 3szt 
2.000zł/szt. 881-328-000 Białystok 

STARE zegary ścienne i kominkowe 
od 450 do 650 zł. 450zł 692-353-
273 Białystok

FORTEPIAN zabytkowy 5.000zł511-
928-792 Zambrów

MASZYNKA elektryczna Charkiew 
109 używana. 120zł 511-240-244
Sokółka

28 NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

15-399 Białystok
 tel: 664-055-772
tel 85/741-22-91

www.pbszeliga.pl

Budownictwo wielorodzinne przy Al. Jana Paw-
ła II, osiedle Młodych, Białystok.  Nowoczesny
8 kondygnacyjny budynek, z garażami i miej-
scami postojowymi w podziemiach. Mieszka-

nia o powierzchni od 37 do 73m2 z widokiem na 
park. Doskonała lokalizacja, w bezpośrednim są-

siedztwie Parku Antoniuk. Rozwinięta infra-
struktura. Dogodny dojazd do centrum miasta.

Etap I - I kw. 
2021, etap II 
- II kw. 2021

Od 5.600 zł/m2

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103,

15 – 281 Białystok
tel. 607 716 277, 733 033 975,

696 419 900, 607 207 077
www.sokolowscynieruchomosci.pl

Osiedle Harmony Place powstaje jako odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców szukających harmonii i spo-

koju, ale nie chcących rezygnować z wielkomiej-
skiego stylu życia, dostępu do jego uroków. To pro-
pozycja dla wszystkich, którzy nie chcą dojeżdżać 
daleko do pracy, a szukają ciszy po ciężkim dniu.

III kwartał 
2020 roku

5150zł/m2

GREEN GARDEN, ul. Puchalskiego os. Ba-
gnówka - II ETAP ,  dwupoziomowe mieszka-

nia w zabudowie szeregowej o pow. od 61 m2 
do  64 m2 z przynależnymi ogródkami i miej-

scem postojowym. Cała inwestycja zosta-
nie oświetlona i wyposażona w plac zabaw.

II kwartał 2020 Od 299.000zł

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to budynek 
mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami han-

dlowo usługowymi i parkingiem podziemnym 
przy ul. Hallera w Białymstoku (os. Dziesięci-

ny). Mieszkania od 30,61 m2 do 99,93 m2. 

I kwartał 2021 r. Cena mieszkań
od 5190 zł/m2

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

508 111 344
biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic Wierz-
bowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszkania na par-

terze z ogródkiem, na piętrze z balkonem i z dużym 
poddaszem, miejsce postojowe w cenie. W seg-

mencie A: 2 ost. mieszkania o pow. 47,70m2/3-pok.
i  58,70m2/4-pok. oraz 2 domy w zabudowie szere-

gowej, podpiwniczone o pow.: 173,4m2 i 182m2.

paździer-
nik 2020 r. 

Mieszka-
nia 4950zł/

m2, domy sze-
regowe w ce-

nie od 495.000 
do 545.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic
Wierzbowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszka-
nia na parterze z ogródkiem, na piętrze z bal-

konem i z dużym poddaszem, miejsce postojo-
we w cenie. W segmencie B: mieszkania o pow. 

od 55,80m2 do 68,50m2/3-pok. oraz domy w za-
budowie szeregowej o pow. 114,2m2, 118m2

i 134,5m, z 2 miejscami postojowymi.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3600zł/m2 ,
domy szere-

gowe w cenie
od 490.000.

Osiedle NA STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic
Wierzbowej i Krętej, gm. Choroszcz. Mieszkania 
na parterze z ogródkiem, na piętrze z balkonem 
i z dużym poddaszem, miejsce postojowe w ce-

nie. W segmencie C: mieszkania o pow. 42,20m2/
2-pok., 43,90m2/3-pok. oraz domy w zabudowie

szeregowej o pow.: 86,1m2, z dwoma miejsca-
mi postojowymi i 118,3m2, z garażem i pomiesz-

czeniem gospodarczym w podpiwniczeniu.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3850zł/m2.

Domy szere-
gowe  425.000

(86,1m2) 
i 490.000
(118,3m2)

PBU Birkbud Sp. j. 
ul. Warszawska 42A, 

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

Zielone Kaskady, ul. Mazowiecka, Horodnia-
ny, gm. Juchnowiec Kościelny. Trzy piętra, kon-
dygnacja podziemna z 44 miejscami parkingo-
wymi i piwnicami, 60 mieszkań w 3 klatkach, 

winda. Obecne mieszkania o powierzchni: 46m2,
47m2, 50m2, 54m2, 56m2, 61m2, 76m2, 77m2

30.12.2020 r. Mieszkania od 
4950 zł/mkw.

www.ambradomy.com
(85)675-27-14, 516-129-184

 INWESTYCJA FIESTA 9 Komfortowych do-
mów w zabudowie szeregowej, ul. Ada-

ma Chętnika os. Wygoda. Domy o powierzch-
ni od 116 do 143,6 mkw, powierzchnia działek 

około 176 mkw, narożne 323 i 334 mkw.

listopad 2021 od 525.000 zł

ul. Brukowa 28 lok. 1
15-889 Białystok

85 749 60 20
www.askosa.pl

CIEPŁA 38 Apartamenty
Prestiżowy i elegancki 7-piętrowy budynek o po-

nadczasowej architekturze i designie, zloka-
lizowany przy ulicy Ciepłej w Białymstoku

od 6700 zł/mkw

JSR Capital Developer
Kopernika 37, 19-100 Mońki

728 000 321 
www.jsrcapital.pl

Nowoczesne domy w wyjątkowo interesują-
cej i funkcjonalnej zabudowie szeregowej. Za-
pewniają pełną prywatność. Duży nacisk kła-
dziony jest na energooszczędność budynków,

nowoczesne instalacje teletechniczne i naj-
wyższej jakości materiały budowlane.

grudzień 2020r od 430 000 zł



Ogród
BUDKI lęgowe dla ptaków tym A A 
1 i karmniki nowe, solidnie wykona-
ne i trwałe, 40-50zł do uzg. Zakład 
stolarski, pracownia. 40zł 504-076-
810 Białystok

GRILL trójnóg, ruszt ze stali nie-
rdzewnej, średnica 60cm, gm. Nowe 
Piekuty. 250zł 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie

HUŚTAWKA ogrodowa metalowa, 
dla dzieci, możliwość dowozu. 500zł
507-627-924 Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok 

JESTEŚMY firmą która wyróżnia 
się bardzo wysokimi standardami 
oraz precyzją świadczonych usług. 
Wywiercenie studni zajmuje nam 
przeważnie jeden dzień 149, 98zł
794-544-402 Białystok

KAMERY, zestaw do monitoringu z 
nagrywarką. 507-627-924 Białystok

OGRODNICZE. Pielęgnacja, prze-
świetlanie drzew i krzewów, kształ-
towanie koron, bielenie, okrzesy-
wanie, cięcia, koszenie, opryski, 
szczepienia, wertykulacja.  1zł 600-
806-137 Białystok

OPIS ogłoszenia Specjalizujemy się 
w wierceniu głębinowych studni 
przydomowych do 120 metrów głę-
bokości z darmową wodą do ce-
lów spożywczych, gospodarczych 
i do podlewania 150zł 574-732-112
Białystok

PIELĘGNACJE, koszenie, cięcie, 
opryski, wertykulacja, renowacje, 
instalacje nawadniania, uprawki, 
porządki, altany, tarasy, grilo–wę-
dzarnie, domki letniskowe, huśtawki  
1zł/szt. 600-806-137 Białystok

PIELĘGNACJE, koszenie, cięcie,
opryski, wertykulacja, renowacje,
instalacje nawadniania, uprawki, po-
rządki, altany, tarasy, grilo–wędzar-
nie, domki letniskowe, huśtawki. 1zł
600-806-137 Białystok 

POMPA do wody 140zł 692-259-814
Ciechanowiec

SIEDZISKO do huśtawki ogrodowej,
boczki żeliwne, nowe 300zł 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie 

STUDNIA ogrodowa, drewniana,
nowa, pomalowana. 1.500zł 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie 

ŁAWKA dębowa, 3 osobowa+ kom-
plet drągów na konstrukcję nowa.
420zł 511-240-244 Sokółka

Sprzęt RTV

KUPIĘ odtwarzacz dvd, nowy lub 
używany. 1zł 507-627-924 Białystok 

KUPIĘ telewizor lcd, nowy lub uży-
wany, do 16 cali. 1zł 507-627-924
Białystok

ODTWARZACZ cd. 100zł 856-616-
814 Białystok

STARE Radia cena do uzg. 80zł 508-
789-456 Białystok 

TV Grundig 25 cali, czarny, spraw-
ny, stan bdb. 120zł 500-767-728
Białystok

TELEWIZOR 32 cale Philips, stan bdb. 
450zł 507-975-896 Białystok

TELEWIZOR Sony Bravia 26cali
z pilotem. Jakość obrazu i dźwię-
ku rewelacyjne. W ładnym stanie
wizualnym.Posiada tuner DVBT
.Wejścia USB, 3HDMI, VGA, 2EURO,
CINCH, OPTICAL 350zł 663-206-992
Białystok

TELEWIZOR Thomson, nowy, 14 cali,
pilot, antena, oryginalnie zapako-
wany. 250zł 797-542-353 Białystok 

SPRZEDAM telewizor lcd-42 cale 
philips 3.5-letni w bardzo dobrym
stanie+pilot z hdmi z wbudowanym
dekoderem dvbt zadbany 850zł 792-
624-206 Białystok

Komputer, konsole
AMPLITUNER stereo Tosca 303, 
obudowa aluminiowa, antena fe-
rytowa z lat 80tych. 150zł 511-240-
244 Sokółka 

K O M P U T E R stacjonarny HP, 
WINDOWS 10 PRO, oryginalny 
Windows 7 PRO(naklejka + czytel-
ny klucz) na obudowie, procesor 
Pen  um Dual 2 Core -3, 0 GHz (dwa 
rdzenie) dysk 250 GB. 300zł 663-
206-992 Białystok

PŁYTY gramofonowe od 10zł do 30zł 
10zł 692-922-569 Białystok 

SPRZEDAM komputer zmonito-
rem i drukarka 200zł 796-165-624
Zambrów 

WIDEO, nowe. 250zł 531-540-521
Białystok 

X box 360 +zasilacz 18V, stan db, cena 
do uzg. 250zł 797-542-353 Białystok

ZESTAW komputerowy. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

KOMPUTER stacjonarny monitor 
płaski Dil 17 cali, klawiatura, mysz 
w zastawie. 600zł 500-767-728
Białystok 

LAPTOP lenovo, używany 280zł 504-
020-950 Białystok 

SPRZEDAM monitor Samsung 19 
cali SyncMaster970p. Sprawny tech-
nicznie o rozdzielczości 1280x1024. 
Posiada dwa kable: analogowy i cy-
frowy DVI 200zł/całość 509-036-
419 Białystok 

Telefony i tablety
K I L K U M I E S I Ę C Z N Y t e l e f o n 
Motorola g7 power w stanie ide-
alnym jak nowy, bateria w stanie 
idealnym jak ze sklepu, cały kom-
plet producenta w zestawie, cena 
ostateczna. 450zł/szt. 730-260-306
Białystok 

NOKIA 2220, rozsuwany. 50zł 601-
323-135 Białystok 

TELEFON Nokia Slide 2220, rozsu-
wany. 50zł 729-971-047 Białystok

TELEFON dla starszej osoby duże
cyfry stan idealny. 90zł 502-729-020
Wysokie Mazowieckie 

TELEFON komórkowy, dotykowy LG, 
jak nowy, możliwość dowozu 300zł
502-729-020 Wysokie Mazowieckie 
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Dom na zawsze. Zamieszkaj przy ulicy Krzywej Dom na zawsze. Zamieszkaj przy ulicy Krzywej 
w Dojlidach Górnych.w Dojlidach Górnych.
SSzukasz rodzinnego osiedla, w którym Twoje dzieci, 

będą mogły beztrosko bawić się z rówieśnikami, 
a Ty będziesz mógł odpocząć po ciężkim dniu? Nie

mogłeś trafi ć lepiej. Białostocka fi rma Duet Nieruchomości 
właśnie rozpoczęła realizację II etapu budowy osiedla 
domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Powstaje 
ono przy ulicy Krzywej w Dojlidach Górnych na obrzeżach 
Białegostoku. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie 
spokój, komfort i styl oraz szybki dojazd do centrum miasta.

– Pomysł na projekt zrodził się w oparciu o obserwacje 
podlaskiego rynku nieruchomości. Zauważyliśmy bardzo duże 
zainteresowanie potencjalnych klientów na zakup mieszkań 
w zabudowie bliźniaczej, poza centrum miasta. Oprócz nowo-
czesnej architektury mieszkańcy docenią standard wykończenia, 
funkcjonalny układ pomieszczeń, a także dodatkowe zalety tj. 
garaż, własne miejsce parkingowe, ogródek czy balkon – mówi 
Marta Redlińska-Rogowska, współwłaścicielka fi rmy.

Co ważne do osiedla zapewniony jest dobry dojazd od ulic 
Mickiewicza i Karpińskiego. W pobliżu znajduje się kościół, szkoła 
podstawowa, przedszkole, poczta, sklepy spożywcze, pralnia 
dywanów, ośrodek zdrowia i basen.

I najważniejsza informacja dla tych, którzy cenią sobie 
bliskość przyrody. Nieopodal powstającego osiedla domów 
w zabudowie bliźniaczej znajduje się Las Solnicki.

Dodatkowo wjazd na działkę z drogi publicznej jest na wspól-
ną drogę wewnętrzną. Każdy mieszkaniec będzie miał wygodny 
podjazd na samochód i garaż w budynku.

– Pierwszy etap już się zakończył. Przy ulicy Krzywej powstało 
6 domów w zabudowie bliźniaczej. Rozpoczynamy kolejny etap. 
Tym razem powstanie 10 budynków – dodaje współwłaścicielka 
fi rmy. Budowane będą bliźniaki od nr 1-10.

Domy są niepodpiwniczone, dwukondygnacyjne, z czterema 
sypialniami. Powierzchnia użytkowa segmentu to 127,41 m2. 
Wielkość działek: od 235 m2 do 337 m2

POMIESZCZENIA:

  Parter – 65,58 m2 – a w tym:
wiatrołap – 3,18 m2, klatka schodowa –1,60 m2, hol – 3,14 m2, 
wc – 1,4 m2, kuchnia – 7,36 m2, salon – 30,58 m2, garaż – 
16,22 m2, pomieszczenie gospodarcze – 2,1 m2

  Piętro 61,83 m2, a w tym:
komunikacja -10,43 m2, pralnia/kotłownia – 2,89 m2,
pokój 11,6 m2, pokój 9,28 m2 , pokój 10,76 m2, pokój 10,79 m2, 
łazienka 6,08 m2,
– poza metrażem użytkowym – balkon 4,01 m2.
Budynki budowane będą w systemie tradycyjnym, ze ścianami 

nośnymi – murowanymi z pustaków szczelinowych ceramicznych 
porotherm lub silikat, stropami żelbetowymi i więźbą dachową 
wielospadową.

O FIRMIE

Firma DUET NIERUCHOMOŚCI MARTA REDLIŃSKA-

ROGOWSKA MAREK ROGOWSKI S.C., jest spółką, której 

podstawowym celem działalności jest budowa domów jed-

norodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej 

w Białymstoku. Wspólnikami Spółki są: Marta Redlińska-

Rogowska i Marek Rogowski. Jeden ze wspólników jest 

również współwłaścicielem spółki, która do tej pory na swoim 

koncie ma wiele zrealizowanych inwestycji w zakresie za-

budowy szeregowej, jak i blokowej. Spółka na ten moment 

ma na swoim koncie zrealizowane dwie inwestycje:

Osiedle domów w zabudowie szeregowej przy ul. Rybnika 

w Białymstoku – 8 szeregówek – rok oddania 2017.

Osiedle domów w zabudowie szeregowej przy ul. 

Marczukowskiej w Białymstoku – 8 szeregówek – rok od-

dania 2018.

KONTAKT
SIEDZIBA

15-342 Białystok, UL. ZAPIECEK 14
martaredlinska@gmail.com

duetnieruchomosci.bialysystok@gmail.com



W dobrym stanie technicznym i wi-
zualnym, 100 % sprawny. 400zł/szt.
730-260-306 Białystok 

WITAM, mam do sprzedania bar-
dzo udany model telefonu LG G2 
mini LTE, NFC, 1GB RAM pamięci, 
jest wejście na kartę micro.z dobrą 
wymienną baterią 2440mAh(a nie 
jak w nowych wbudowaną) o prze-
kątnej w sam raz180zł663-206-992
Białystok

SPRZEDAM iphone s5, sprawny 
250zł 504-020-950 Białystok

TELEFON Nokia 2220 rozsuwana. 
50zł 667-063-138 Białystok 

Sprzęt fotografi czny
APARAT Zenit T-CL z lampą bły-
skową oraz Zenit 122+ obiektywy 
2/85 i 2.8/37. 120zł/szt. 506-700-
513 Białystok 

APARAT fotograficzny Zenit, za-
dbany, jak nowy. 70zł 506-700-513
Białystok

APARAT fotografi czny Zenit. 50zł
506-700-513 Białystok

Akcesoria
NOWY konwerter/transformator/
przetwornica napięcia 220V na 110V 
do podłączenia urządzeń z wtyczka-
mi z USA/Kanady. Można go podłą-
czyć do każdego gniazdka 230V w 
Polsce. 70zł 663-206-992 Białystok 

Inne
KOMPUTER stacjonarny, nowy, 
nieużywany. 1.500zł 507-627-924
Białystok

Remontowo-budowlane

  FIRMA remontowo-budowlaną
działającą na terenie Białegostoku i 

okolic. Zajmujemy się kompleksowym

wykończeniem wnętrz domów 
mieszkań, lokali usł. Już dziś umów

termin 508-951-370 Białystok 
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, me-
bli. Wywóz. 883-688-417 Białystok

KO MPLEK S OWE wykończenia 
wnętrz, prace remontowe. Solidne 
wykonanie zgodne ze sztuką i naj-
nowszą technologią. Szybka reali-
zacja. Konkurencyjne ceny 790-565-
595 Białystok

KOMPLEKSOWE wykończenia, re-
monty: szpachlowanie, malowa-
nie, zabudowy gk, poddasza, pa-
nele podłogowe, łazienki, glazura, 
tapetowanie, itp.Solidne wykonanie, 
konkurencyjne ceny. 790-565-595
Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektryki. 
Wykończenia całościowe wnętrz, 
docieplenia. 534-697-551 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

NAPRAWY rynien plastikowych, 
ocynkowanych, obróbek dachów, 
kominów. 797-513-715 Białystok 

NAPRAWY rynien, dachów, komi-
nów, tynkowanie i docieplanie ko-
minów wełną mineralną, montaż 
włazów dachowych. 797-513-715
Białystok 

ODWIERTY i cięcia w betonie. 513-
914-328 Białystok 

PRZYJMĘ zlecenia na remonty lub 
wykończenia łazienek. 518-546-217
Białystok 

REMONTY kompleksowo, solidnie
dokładnie. 882-698-490 Białystok

REMONTY mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, 
glazura, terakota, gres, suche tynki, 
sufi ty podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe.  662-686-
057 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, 
glazura, terakota, gres, suche tynki, 
sufi ty podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe.  662-686-
057 Białystok 

REMONTY.NAPRAWY.MONTAŻE.
HYDRAULIKA.ELEKTRYKA.
AWARIE.ŚLUSARKA.SPAWANIE.
ZAMKI.  1zł 600-806-137 Białystok

STOLARSTWO usługi: stoły, meble,
donice, pergole, i inne wyroby drew-
niane . 504-076-810 Białystok 

SUCHE tynki, szpachlowanie, malo-
wanie, panele podłogowe, terakota 
itp. Białystok i okolice. 604-364-270
Białystok 

 SZEROKO rozumiane usługi 
remontowo-budowlane oraz 

wykończenia wnętrz.  511-950-519
Białystok 

SZPACHLOWANIE, malowanie. 604-
364-270 Gródek

TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok 

 USŁUGI REMONTOWE I
WYKOŃCZENIOWE: układanie glazury,

terakoty, gresu, paneli, malowanie, 
zabudowy i sufi ty z płyt GK, gładzie i

inne! Profesjonalnie, terminowo i tanio 
! 534-440-358 Białystok 

WYKONAM balustrady balkonowe,
różne wzory, kute +ogrodzenia. 790-
296-668 Giżycko 

MALOWANIE, szpachlowanie, płyt-
ki, suche tynki, sufi ty podwieszane,
panele podłogowe, montaż mebli z
paczki, biały montaż, montaż drzwi,
wyburzenia, demontaże, inne 518-
546-217 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, ukła-
danie paneli podłogowych komplek-
sowo 883-939-044 Białystok 

MONTA Ż płotków śniegowych
i zapór śnieżnych. 797-513-715
Białystok

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok

SPRZEDAM stemple budowlane,
nieużywane, wys.2, 8 m, 300 sztuk
5zł 500-767-728 Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne
HYDRAULIK.WOD KAN., CO, hy-
drofory, bojlery, zmywarki, panele
prysznicowe, kabiny, bidety, bate-
rie, armatura.Elektryk.Instalacje,
rozdzielacze, gniazda, ogrzewa-
cze, automatyka. 1zł 600-806-137
Białystok

HYDRAULIKA.ELEKTRYKA.
STOLARSTWO.ŚLUSARKA.
SPAWANIE.ZAMKI. 600806137,
serwisdomowy@o2.pl Remonty.
Naprawy.Montaże.Awarie. 1zł600-
806-137 Białystok 

MONTAŻ domofonów i wideo-
domofonów serwis. 507-627-924
Białystok

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana
grzałek w bojlerach, piece c.o. na
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924 Białystok 

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe. 795-
566-445 Białystok 

USŁUGI elektryczne.Naprawa, mon-
taże. 50zł 883-688-417 Białystok

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-688-
417 Białystok

Transport-przeprowadzki
TRANSPORT auto-laweta pomoc
drogowa holowanie posiadamy
wciągarkę, możliwość przewozu mo-
tocykli samochodów-osobowych
atrakcyjne ceny-bialystok podlasie
cala polska 884-774-215 Białystok 

TRANSPORT auto-laweta pomoc
drogowa holowanie tylko auta-o-
sobowe motocykle Quady skutery
czesci samochodowe 24/h 7-dni w
tygodniu bialystok woj.podlaskie
cala-polska 883-927-423 Białystok

TRANSPORT busami dostawczymi 
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-
najecia busa do przewozu rzeczy
lub przeprowadzki 884-774-215
Białystok
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Budmex Development & Architecture
ul. A. Mickiewicza 64B,

16-070 Choroszcz
791 767 022 

www.budmex.net

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 56 m2 w Choroszczy

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

265 832 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 93 m2 w Choroszczy

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

439 000 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Za-
cisze, 71 m2w Choroszczy

Przedstawiamy Państwu przestronne mieszka-
nie w centrum Choroszczy.Mieszkanie mieści się
w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym przy 
ul. Sportowej/Tulipanowej. Budynek usytuowa-

ny w bliskim sąsiedztwie szkół, przedszkola, skle-
pów, poczty, przystanków komunikacji miejskiej.

399 999 zł

Sportowa,Tulipanowa, Osiedle Zacisze, ka-
walerki od 27 m2 do 93 m2 apartamenty

Do mieszkań przynależeć będą duże balkony, a do 
niektórych tarasy, bądź na parterze ogródki. Ofer-

ta obejmuje docelowo 6 bloków z około 200 miesz-
kaniami, budowanych w trzech odrębnych etapach. 

Realizacje wykonane są najlepszych dostępnych 
na rynku materiałów za konkurencyjną cenę. 

od 199 000 zł

Melpi Development
Warszawska 36, 16-070 Łyski

85 74 74 740
www.melpi.pl

NATURA PARK, Arktyczna, Zawady, Białystok
Osiedle Natura Park to kompleks niskich budynków 
z mieszkaniami w standardzie premium od 32 m2

do 85 m2, położony na początku osiedla Zawady w 
Białymstoku. Dzielnica Zawady to jedna z najbar-

dziej prestiżowych lokalizacji w Białymstoku. Poło-
żenie idealnie pasuje dla rodzin żyjących aktywnie.

IV kwar-
tał 2022 r.

od 190 340 zł
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Rozwój rynku architektury Rozwój rynku architektury 
wnętrzwnętrz
AArchitekt wnętrz to zawód, który w ostatnichAAlatach stał się w Polsce dość popularny. CorazAAwięcej osób decyduje się na skorzystanieAA
z profesjonalnej, fachowej pomocy, po to by wymarzony
dom był zarówno piękny jak i funkcjonalny.

Jakie są najważniejsze elementy w projektowaniu 
wnętrz?

Mateusz Czeczko: – W projektowaniu wnętrz najważniejsze 
jest dogłębne poznanie przyszłych mieszkańców, ich oczekiwań 
ale także trybu życia. Projektowane wnętrza mają ułatwić im 
życie i stać sie przyjemną oazą. Projekt wnętrz to połączenie nie 
tylko estetyki i kompozycji ścian podłóg czy sufi tów, ale także 
stworzenie przestrzeni maksymalnie ergonomicznej i funkcjonal-
nej. Projektowanie wnętrz to intrygujący proces, niczym podróż 
z klientem mająca dać wiele radości z realizacji marzeń. Czyż nie 
każdy z nas wykańczając swój dom czy mieszkanie ma na liście 
konkretne elementy o których myśli wiele lat?

Jak to jest być architektem wnętrz w Polsce?
Rynek projektowania wnętrz rozwija się aktualnie bardzo 

dynamicznie. Coraz o to nowsze materiały trendy czy technolo-
gie dostępne są w Polsce, a projektanci mają więcej możliwości 
aby kreować przestrzeń. W Polsce nie ma silnej tradycji i do-
świadczeń w relacjach między architektem wnętrz a klientem, 
a obecne pokolenia są pierwszymi korzystającymi powszechnie 
z tego rodzaju usług. Jest to proces, który wymaga wzajemnego 
zrozumienia i otwarcia sie na nowe. Nasza kreatywność niekiedy 
potrafi  onieśmielić, ale najważniejszym jest zrozumienie, co tak 
naprawde klient otrzymuje w zamian i na jak duże wsparcie może 
liczyć w trakcie realizacji projektu wnętrz.

Czy klienci, którzy zwracaja sie z prośba o projekty, 
mają już sprecyzowane oczekiwania?

Współcześnie osoby zwracające sie do architektów wnętrz
to osoby, które chcą jak najlepiej wykorzystać posiadaną 
przestrzeń, nawet małego mieszkania, a przy okazji oczekują 
estetycznych rozwiązań. Daleko nam w dalszym ciągu do Europy 
Zachodniej, gdzie korzystanie z usług architekta wnętrz jest 
powszechne. Wśród klientów indywidualnych większość stano-
wią ludzie młodzi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, a dobrze 
zaprojektowane wnętrze jest potwierdzeniem i dopełnieniem
osiągniętej pozycji.

Wielu klientów zmienia swoje długo użytkowane mieszkanie
w bloku na nowy dom czy też luksusowy apartament. Świadomość 
estetyczna Polaków jest coraz większa. Klienci trafi ający do nasze-
go biura mają już wstępne przemyślenia i preferencje estetyczne, 
które są zazwyczaj zbieżne z naszym stylem projektowania.

Czy usługi architekta wnętrz stanowią dużą część bu-
dżetu klienta?

Absolutnie nie! Cena za projekt uzależniona jest od po-
wierzchni, stylu w którym ma być projektowane wnętrze, a także 
od budżetu inwestora. Ilość detali czy czasu realizacji wnętrza
oraz czy architekt wnętrz ma spraowować nadzór nad realizacją, 
są bardzo istotne. Niestety przy wyborze biura projektowania 
wnętrz decydujacą rolę odgrywa cena za projekt, a nie profesjo-
nalizm biura/projektanta czy też jego doświadczenie. I tu trzeba 
powiedzieć sobie jasno, że nie jest to najlepsza droga w kreowaniu 
wnętrz, szczególnie, że to wnętrza w 100% decydują o wygodzie 
i komforcie użytkownika.

Co aktualnie mozna uważać za „modne” w projekto-
waniu wnętrz?

Projektowanie wnętrz to obszerna dziedzina, w której dzie-
je się wiele. Aktualnie widzimy powrót do bogatych zdobień. 
Wielokolorowe mozaiki, czy też wyraziste ciemne kolory, a także 
okładziny ścian wykonane z kamienia czy drewna – to mocne 
elementy w projektowanych wnętrzach. Siła kontrastów użytych 
materiałów mocno wybrzmiewa. Czysty styl minimalistyczny jest 
aktualnie w odwrocie i częściej występuje w oswojonej i miękkiej 
formie. Aktualnie mówienie o trendach i modzie w projektowa-
niu także zaczyna odgrywać zupełnie inną role, dzięki czemu 
mieszamy style i dostosowujemy przestrzeń dla siebie osiągając 
rozwiązania wielce ponadczasowe i nie bojące sie wyzwań w tren-
dach w kolejnych latach.

Less is bore czyli mniej znaczy nudniej twierdzenie Roberta 
Venturi w opozycji do manifestu Miesa van der Rohe zaczyna 
aktualnie coraz bardziej gościć na salonach, a kolekcje babcinych 
kryształów czy ceramiki przestają nas zawstydzać.

Mateusz Czeczko

Architekt Wnętrz

Czeczko Design Studio

www.czeczko-design.com



TRANSPORT busami dostawczymi 
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-
najecia busa do przewozu rzeczy 
lub przeprowadzki 884-774-215
Białystok

TRANSPORT busami dostawczymi 
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-
najecia busa do przewozu rzeczy 
lub przeprowadzki 884-774-215
Białystok

TRANSPORT busem przeprowadzki 
meble RTV AGD i wiele innych rze-
czy informacje pod nr tel 517414152 
517-414-152 Białystok

TR ANSPORT. Drobne przepro-
wadzki. Wnoszenie, wynoszenie. 
Utylizacja starych mebli, sprzętu 
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv kartony worki ubrania rzeczy 
osobiste ksiazki kosmetyki motocy-
kle Quady skutery czesci samocho-
dowe sprzet sportowy inne rzeczy 
881-564-250 Białystok

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv kartony worki ubrania rzeczy 
osobiste ksiazki kosmetyki motocy-
kle Quady skutery czesci samocho-
dowe sprzet sportowy inne rzeczy 
792-624-206 Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv kartony worki ubrania rzeczy 
osobiste ksiazki kosmetyki motocy-
kle Quady skutery czesci samocho-
dowe sprzet sportowy inne rzeczy  
792-624-206 Białystok 

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu rze-
czy i moga panstwo pakowac swoje 
rzeczy z wlasna ekipa do noszenia  
881-564-250 Białystok

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu rze-
czy i moga panstwo pakowac swoje 
rzeczy z wlasna ekipa do noszenia  
792-624-206 Białystok 

HOLOWANIE aut 7 dni w tygodniu 
takze długie trasy  100zł/szt. 512-
576-250 Łomża 

POMOC drogowa 7 dni w tygodniu
firma z długoletnim doswiadcze-
niem 1.234zł/szt. 512-576-250
Zambrów

PRZEPROWADZKI bagazowki busy
dostawcze utylizacja na wysypisko
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa
palety deski ksiazki gazety kartony-
-itp.rzeczy 881-564-250 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy
dostawcze utylizacja na wysypisko
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa
palety deski ksiazki gazety kartony-
-itp.rzeczy 537-191-795 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki trans-
port mebeli ubrań rzeczy osobistych
sprzet agd-rtv sprzet i materialy bu-
dowlane sportowy quady motocykle
skutery rowery czesci samochodo-
we 696-774-177 Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa -warszawa bialystok transport
przewoz mebli agd-rtv rzeczy osobi-
ste ksiazki kartony sprzet sportowy-
-inne rzeczy  884-774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa -warszawa bialystok transport
przewoz mebli agd-rtv rzeczy osobi-
ste ksiazki kartony sprzet sportowy-
-inne rzeczy  884-774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa -warszawa bialystok transport
przewoz mebli agd-rtv rzeczy osobi-
ste ksiazki kartony sprzet sportowy-
-inne rzeczy  884-774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne i srednie
z pracownikami posiadamy busy
wieksze i mniejsze transport mebli
agd rtv materialy budowlane czesci
samochodowe motocykle quady
skutery 792-624-206 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne i średnie,
z pracownikami, posiadamy busy
większe i mniejsze, transport mebli,
agd, rtv, materiałów budowlanych i
innych. 792-624-206 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne i średnie,
z pracownikami, posiadamy busy
większe i mniejsze, transport mebli,
agd, rtv, materiałów budowlanych i
innych. 696-774-177 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-rtv

sprzet i materialy budowlane bialy-
stok podlasie cala polska 7 dni 792-
624-206 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa 
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-rtv 
sprzet i materialy budowlane bialy-
stok podlasie cala polska 7 dni 881-
552-236 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa 
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-rtv 
sprzet i materialy budowlane bialy-
stok podlasie cala polska 7 dni  884-
774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z pra-
cownikami do noszenia bagazowki 
utylizacja mebli agd-rtv elektroniki 
na wysypisko 884-774-233 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia rzeczy realizuje-
my nie typowe zlecenia wnoszenie 
znoszenie przestawianie np mebli 
posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic 884-774-233 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia rzeczy realizuje-
my nie typowe zlecenia wnoszenie 
znoszenie przestawianie np mebli 
posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic 537-191-795 Białystok

TRANSPORT autem osobowym
przewoz osob rzeczy lotniska hote-
le dworce urlopy uroczystosci ro-
dzinne wesela poprawiny chrzciny 
wieczory panienskie zawieziemy 
odbierzemy 696-774-177 Białystok

TRANSPORT autem osobowym
przewoz osob rzeczy lotniska ho-
tele dworce uroczystosci rodzinne 
wesela poprawiny chrzciny wieczory 
panienskie zawieziemy odbierzemy 
696-774-177 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym typu 
kombi przewoz osob rzeczy-drob-
ne przeprowadzki rzeczy osobiste 
ubrania ksiazki kosmetyki- bialystok 
woj podlaskie na terenie calej polski  
791-593-813 Białystok

TRANSPORT autem osobowym typu 
kombi przewoz osob rzeczy-drob-
ne przeprowadzki rzeczy osobiste 
ubrania ksiazki kosmetyki- bialystok 
woj podlaskie na terenie calej polski  
884-774-215 Białystok 
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13VIP 4H K     S13VIP 4H K     S

Gustowne, eleganckie Gustowne, eleganckie 
i funkcjonalnei funkcjonalne
PPoza nieszablonową stylizacją ścian, podłóg 

czy sufi tów, warto pomyśleć o estetycznym 
sprzęcie gospodarstwa domowego. Urządzenia

AGD i inne, mogą być nie tylko funkcjonalne, bogate 
w najnowsze zdobycze techniki, ale również eleganckie
i skrojone na miarę wymarzonego wnętrza.

Smeg jest włoskim producentem urządzeń gospodarstwa
domowego z siedzibą w Guastalli, niedaleko Reggio Emilia
na północy kraju. Marka posiada oddziały na całym świecie oraz
rozbudowaną sieć sprzedaży. W Białystoku produkty tej reno-
mowanej marki dostępne są w 13VIP 4Home&Kitchen, a także
online www.13VIP.pl

Architekci wnętrz są zgodni, że doskonałym rozwiązaniem
jest urządzanie kuchni z uwzględnieniem sprzętów AGD jednej
marki. Będzie to gwarancją spójności wystroju. Doskonale spraw-
dzą się urządzenia Smeg, które są postrzegane jako gustowne
i eleganckie rozwiązanie spełniające wymagania współczesnego
użytkownika, co udało się osiągnąć dzięki współpracy ze światowej
sławy projektantami.

Smeg odnosi sukcesy w produkcji sprzętu gospodarstwa
domowego i jest znany w branży sprzętu profesjonalnego. Dwa
działy specjalizują się w produkcji urządzeń stosowanych w re-
stauracjach, jak również w medycynie i laboratoriach.

Smeg dzięki kulturze organizacyjnej, w której szczególną
uwagę przywiązuje się do jakości, technologii i designu jest rozpo-
znawany na całym świecie jako jeden z czołowych reprezentantów 
standardu „Made in Italy”.

Autoryzowany przedstawiciel marki Smeg 13VIP
4Home&Kitchen ma w swojej ofercie kolekcję VIP – ekskluzywną 
kolekcję kolorów małego AGD.

To czajniki, tostery, ekspresy do kawy, miksery, blendery,
wyciskarki – czyli wszystko to, co w kuchni jest niezbędne.
Wszystkie produkty dostepne są w stylowych i eleganckich kolo-
rach, doskonale się będą komponować w każdej kuchni, nadając 
jej ciepły i domowy chrakter. Urządzenia charakteryzują obłe 
kształty, błyszczące powierzchie, piękne pastelowe lub energe-
tyczne kolory, a także metalowe, poziomo montowane uchwyty. 
Urządzenia dostępne są w kolorze kremowym, różowym, żółtym, 
niebieskim, zielonym, chromowanym, czarnym, czerwonym oraz 
białym, pojawiają się także modele we wzory.

Największą popularnością cieszą się produkty linii 50‘Style
i chłodziarki FAB. Warto wspomnieć, że ich projekt nagrodzono 
prestiżową nagrodą Good Design Award.

Marka Smeg stworzyła też wspólną unikatową kolekk-
cję z Dolce&Gabanna. Co ją wyróżnia? Wszystkie urządzenia
udekorowane są cytrusami, owocami opuncji oraz motywami 
kwiatowymi, typowymi dla Sycylii. Artyści, tworząc projekt, 

czerpali inspiracje z krajobrazów południowych Włoch. Na sprzę-
tach można odnaleźć m.in. obrazy przedstawiające fascynujący 
wulkan Etna, otoczony dekoracyjnymi fryzami, malownicze ruiny 
Świątyni Kastora i Polluxa, symbol trinacria oraz dekoracyjne 
motywy, przypominające liście akantu. .

Czy kuchnia musi być tylko praktyczna? Nie! Najnowsze
urządzenia oferowane przez markę Smeg to doskonały wybór, 
by przez długie lata cieszyć niebanalnym wzornictwem i nieza-
wodną technologią .

13VIP

ul. Kawaleryjska 4c

k15-324 Białystok

608 360 788

www.13VIP.pl



TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
przewieziemy mebelki ubrania rze-
czy osobiste sprzet agd-rtv mate-
rialy budowlane-inne rzeczy 696-
774-177 Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
przewieziemy mebelki ubrania rze-
czy osobiste sprzet agd-rtv mate-
rialy budowlane-inne rzeczy 696-
774-177 Białystok 

TRANSPORT busem dostawczym-
-bagazowki wywozimy na wysypisko 
mebelki sprzet agd-rtv elektronike 
zelastwa okna drzwi palety itp.rze-
czy 537-191-795 Białystok 

TRANSPORT i przeprowadzki, busy 
dostawcze do wynajęcia z kierowcą 
bialystok podlasie cala polska  881-
552-236 Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-osoby+ba-
gaz kierowca z własnym autem oso-
bowym do wynajecia zawioze od-
biore na imprezki rodzinne wesela 
urodziny chrzciny lotniska hotele 
dworce 537-191-795 Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-osob+ba-
gaz kierowca z własnym autem oso-
bowym do wynajecia bialystok pod-
lasie cala polska zawioze odbiore na 
imprezki rodzinne wesela chrzciny 
komunie 792-624-206 Białystok 

USLUGI transportowe busem do-
stawczym do-1, 5t przeprowadzki 
drobne z ekipa bialystok podlasie na 
terenie calej polski 7-dni w tygodniu  
884-774-233 Białystok

USLUGI transportowe busem do-
stawczym do-1, 5t przeprowadzki z 
ekipa bialystok podlasie na terenie 
calej polski 7-dni w tygodniu 537-
191-795 Białystok 

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w tygo-
dniu cały kraj zapraszam atrakcyj-
ne ceny 1.234zł/szt. 512-576-250
Łomża

Inne usługi

CZY czułaś/czułeś kiedyś że Twoje 
życie przemyka Ci przez palce?Czy 
czujesz że marnujesz siebie, swój 
czas, swoją szansę?Masz już dość 

problemów z którymi zmagasz się
sama lub sam?Zastanawiasz się jak
50zł 601-354-939 Białystok 

DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, de-
ratyzacja. Dyskrecja. 883-688-417
Białystok

DROBNE naprawy. Montaż mebli z
paczki. 883-688-417 Białystok 

OFERUJEMY odśnieżanie placów,
wjazdów w okresie zimowym-usługi
koparko-ładowarką . Więcej infor-
macji telefonicznie. 698-329-848
698-329-848 Białystok 

SPRZĄTANIE biur, klatek i miesz-
kań.Mycie okien, pranie dywanów,
tapicerek meblowych i aut. 2, 50zł/
całość 600-806-137 Łomża

SPRZĄTNĘ posesję, zabiorę złom 
własnym samochodem. Teren
Białegostoku i okolic. Osoby zain-
teresowane zapraszam do kontaktu.
100zł/całość 571-312-843 Białystok

USUWANIE pluskiew, karaluchów,
prusaków oraz innych owadów.
Tępienie myszy, szczurów.Całe pod-
laskie.100% dyskrecji. 883-688-417
Białystok

USŁUGI krawieckie, naprawy, kon-
takt w godzinach 15-17. 857-429-
716 Białystok

USŁUGI transportowe ( czarnozie-
mu) roboty ziemne niwelacja terenu,
wykopy pod fundamenty, drenaż ko-
panie stawu. 500-139-647 Suwałki

UTYLIZACJA starych mebli, sprzętu
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok

WYCINKA drzew, trudnych-alpini-
stycznie, krzewów, usługi leśne, pie-
lęgnacja zieleni Piłowanie drewna na
opał Oczyszczanie terenów z samo-
siejek i itp 1zł 695-332-129 Białystok

WYKASZANIE traw, także z dużych
obszarów, pielęgnacja zieleni, usu-
wanie samosiejek zakrzaczeń, czysz-
czenie działek, obkaszanie upraw
lesnych, sadów 1zł 695-332-129
Białystok

WYWALAMY graty z chaty, wywo-
zimy na wysypisko mebelki, sprzę-
ty agd-rtv, elektronikę, palety, de-
ski, kartony, książki. 884-774-233
Białystok

WYWALAMY graty z chaty, wywo-
zimy na wysypisko mebelki, sprzę-
ty agd-rtv, elektronikę, palety, de-
ski, kartony, książki.  884-774-215
Białystok 

ZAJMUJEMY się likwidacją gniazd os 
i szerszeni, usuwamy roje pszczół. 
Działamy w promieniu 100km od 
Suwałk. Sejny, Augustów, Olecko, 
Ełk, Grajewo, Gołdap Tel. 793162108  
150zł/całość 793-162-108 Suwałki

ZŁOTA rączka.Drobne naprawy. 
Montaż mebli z paczki. 883-688-
417 Białystok 

OPROZNIANIE mieszkan domow i 
piwnic oferujemy szybka pomoc po-
trzebujesz szybko wyczyscic miesz-
kanie ze zbednych rzeczy przed 
sprzedaza mieszkania domu 696-
774-177 Białystok

OPROZNIANIE mieszkan domow i 
piwnic oferujemy szybka pomoc po-
trzebujesz szybko wyczyscic miesz-
kanie ze zbednych rzeczy przed 
sprzedaza mieszkania domu 696-
774-177 Białystok

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko mebelki ag-
d-rtv elektronike okna palety drzwi 
zelastwa 884-774-233 Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko mebelki ag-
d-rtv elektronike okna palety drzwi 
zelastwa 884-774-233 Białystok 

UTYLIZUJEMY na wysypisko mebel-
ki-stoly krzesla komody kanapy re-
galy-szafy kuchnie roznego rodzaju 
zelastwa sprzety agd-rtv elektronike 
itp.rzeczy  881-564-250 Białystok

UTYLIZUJEMY na wysypisko mebel-
ki-stoly krzesla komody kanapy re-
galy-szafy kuchnie roznego rodzaju 
zelastwa sprzety agd-rtv elektronike 
itp.rzeczy  537-191-795 Białystok 

WYKONAM ławki i stoły, cena do 
ustalenia 504-996-396 Sokółka

?KARTY info., odnawialne źródła. 
?bdo, ewidencje odpadów. ?wnio-
ski o decyzje środ., oceny, „Czyste 
powietrze”, ”Mój prąd”. ?operaty 
hałasu, pHgleby, audyty, badanie 
wentylacji.  1zł/całość 600-806-137
Białystok 
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