
ŚŚwieże powietrze, z dala od miejskiego zgiełku,
blisko lasów, łąk a jednocześnie z doskonałym 
dojazdem do centrum – tak w wielkim skrócie można 

opisać powstające od 2019 roku Osiedle „Na Stoku”.
To oferta fi rmy Krasowski Inwestycje zlokalizowana
w Porosłach, niewielkiej miejscowości położonej 
na pograniczu stolicy województwa – Białegostoku
i klimatycznej Choroszczy. Właśnie po zakończeniu 
dwóch pierwszych, rusza trzeci etap tej inwestycji.

To doskonała oferta skierowana do tych, którzy marzą 
o ucieczce z miasta, z przeładowanych blokowisk czy apar-
tamentowców z drogim czynszem i bez ładnych widoków 
za oknem.

Osiedle „NA STOKU” to kompleks 2-lokalowych szeregówek 
jak również podpiwniczonych domów jednorodzinnych w za-
budowie szeregowej, gdzie docelowo zrealizowane zostaną 42 
budynki. W pierwszym zrealizowanym w 2020r. etapie wybudo-
wano 6 domów. W drugim etapie do końca 2-kwartału bieżącego 
roku wykonane zostaną kolejne 2 szeregi w skład których wejdzie 
13 domów z terminem zakończenia w 2 kwartale 2021 r.

Pozostałe zaprojektowane w 3 etapie budynki zrealizowane 
zostaną do końca 2022 r.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska, 
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć 
lat i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych 
inwestycji.

Więcej na str. 16 – 17
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DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe w zasięgu ręki

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE

Ostatnie dostępne
mieszkania!

OSIEDLE DEPOWA
Białystok, Bema / budynek nr 3 /

LOKALIZACJA
wśród zieleni

WYGODNE METRAŻE
od 33 do 66 m2

KOMÓRKA
LOKATORSKA

w cenie mieszkania

zł

MIEJSCA POSTOJOWE
na poziomie -I

Ruszyła sprzedaż 
budynku nr 3! 
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Biuro sprzedaży: Białystok, ul. Piękna 3

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

mieszkania o pow. 36 - 135 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

lokale usługowe o pow. 63 -180 m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

KAMIENICA 
STAROBOJARSKA
Białystok, Bojary

mieszkania 
o pow. 25 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -160 m2

Ruszyła sprzedaż 
budynku nr 8! 

ZAMIESZKAJ
ELEGANCKO!!!
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D B  ND B  N

Empa  a Empa  a 
w nieruchomościachw nieruchomościach
PPośrednictwo w nieruchomościach ma różne oblicza 

i różnie jest postrzegane przez polskie społeczeństwo.
Profesjonalni doradcy w biurach nieruchomości ciężko

pracują nad pozytywną reputacją całej branży, a osiągają
ją przede wszystkim empa  ą i wyrozumiałością wobec 
Klientów – najważniejszą składową profesjonalizmu.

Empatia z defi nicji jest umiejętnością wczuwania się w stan
wewnętrzny drugiej osoby lub przypisywaniem własnych odczuć
w danej sytuacji. Empatia jest w istocie siłą w funkcjonowaniu
emocjonalnym i społecznym.

Spotkania z Klientami w sprawach nieruchomości są bowiem
w gruncie rzeczy historiami ich życia, sprawy „papierkowe”
i wynagrodzenie za pracę natomiast tłem dla głównego celu – do-
pisania nowej treści tej konkretnej historii z najlepszym możliwym
zakończeniem. W procesie sprzedaży, kupna, wynajmu i najmu
nieruchomości niezbędne jest więc przyjęcie punktu widzenia
Klienta i patrzenie na jego sprawy z jego perspektywy. Innymi
słowy do pełnego zrozumienia danej sytuacji, musi powstać relacja
partnerska pomiędzy obydwiema stronami.

Zrozumienie bowiem rodzi zaufanie, a zaufanie z kolei jest
niezbędnym czynnikiem do zdrowej współpracy. Pamiętajmy,
że zmiana miejsca zamieszkania to emocjonalna, ważna życiowa
decyzja, stąd często podczas procesu sprzedaży czy aktu nota-
rialnego towarzyszą emocje uczestnikom tych wydarzeń. Wtedy 
właśnie ważne jest emocjonalne wsparcie ze strony doradcy 
i pomoc w przebrnięciu przez trudne momenty.

Niejednokrotnie moje spotkania z Klientami wiązały się
przede wszystkim z wysłuchaniem ich: o ich trudach, emocjach,
i potrzebach, które doprowadziły do momentu w którym się

znaleźli. Ta forma pracy wymaga więc cierpliwości, umiejętności 
słuchania a przede wszystkim rozumienia różnych życiowych 
sytuacji.

Pracując w branży nieruchomości nauczyłem się, i co po-
wtarzam Klientom, że od momentu podpisania umowy 
do zakończenia całego procesu obsługi, powierzoną nam nie-
ruchomość traktuję jak własną, a zlecone poszukiwanie, jak 
osobiste. Pozwala to na zrozumienie osoby znajdującej się w danej 
potrzebie lub zmartwieniu – a to właśnie w ich zaspokajaniu 
i rozwiązywaniu doradca winien się specjalizować. Współczucie 
wciąż jest własne, ale skierowanie na drugiego człowieka.

Za przykład niech posłuży historia sprzed dwóch lat. 
Zadzwonił do mnie Pan Andriej* z Ukrainy z krótką informacją: 
„właśnie przekroczyłem granicę, jestem w Polsce. Za 7 godzin 
będę w Białymstoku i potrzebuję pilnie znaleźć mieszkanie dla 
mnie i mojej rodziny”. Czwórka ludzi, mająca tylko samochód 
i podstawowe środki do życia. Poleciłem wykupienie noclegu 
na kilka dni a sam zabrałem się za poszukiwanie 3 pokojowego 
mieszkania. Po 24 godzinach spotykaliśmy się już w biurze 
na podpisanie umowy najmu, a gdy doszło do przekazania lokalu, 
Pan Andriej nie krył wzruszenia i wdzięczności. Wtedy zrozumia-
łem, że dla takich momentów praca w nieruchomościach ma dla 
mnie najwyższą wartość.

Zresztą, nie bez powodu nazywamy się DrBroker 
Nieruchomości – diagnozujemy i zapobiegamy uciążliwym sy-
tuacjom życiowym związanym z nieruchomościami, a jeśli już 
zaistnieją, skutecznie je usuwamy. Zawsze bowiem, gdy pojawiają 
się uciążliwe problemy, nieprzewidziane przeszkody, dopadające 
zmęczenie, do pomocy potrzebny jest tylko i aż człowiek.
* Imię zmienione

Nasze usługi świadczymy w sposób rzetelny 
i zrozumiały dla Klientów, ale także 

podchodzimy do naszej pracy nowatorsko.
Na pierwszym miejscu stawiamy empatię 

i wyrozumiałość. Wiemy, że każda transakcja
wymaga od nas indywidualnego podejścia.

Szukasz czytelnej recepty na Twoją
nieruchomość? My Ci ją zapewnimy.

www.drbroker.pl/
Mariusz Kochański, tel. 729 992 870
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Przygotowanie nieruchomości do sprzedażyPrzygotowanie nieruchomości do sprzedaży
SSprzedaż mieszkania czy domu stanowi często jedną

z największych lub największą pod względem wartości 
transakcję, jaką przeprowadzamy w ciągu całego 

swojego życia. W związku z tym, warto poświęcić szczególną 
uwagę przygotowaniu do sprzedaży przedmiotu transakcji.

Cały proces należy rozpocząć od zmiany nastawienia 
– od momentu podjęcia decyzji o sprzedaży należy spojrzeć 
na nieruchomość właśnie jak na „przedmiot transakcji”, a nie 
jak na „nasze mieszkanie”. Niewątpliwie sprzedaż swojego do-
tychczasowego „miejsca na ziemi” niesie za sobą duży ładunek 
emocjonalny – zakup mieszkania czy budowa domu, proces 
urządzania go zgodnie ze swoim gustem i wreszcie lata mieszkania 
w nim sprawiają, że trudno jest zachować obiektywne spojrzenie. 
W tej sytuacji warto poprosić o pomoc kogoś z zewnątrz – może 

to być profesjonalny agent nieruchomości, który ze względu 
na znajomość rynku będzie potrafi ł realnie ocenić nasze miesz-
kanie lub po prostu koleżanka czy kolega, który podzieli się 
z nami swoją opinią.

Taką osobę warto zapytać, jakie widzi plusy i minusy naszego 
mieszkania, aby następnie zająć się wyeksponowaniem dobrych 
stron i zniwelowaniem wad.

W pierwszej kolejności istotne jest, aby mieszkanie „odper-
sonalizować”, czyli oczyścić przestrzeń z wszystkich przedmiotów 
osobistych. Na potencjalnych zainteresowanych najlepsze wra-
żenie robią pomieszczenia wręcz puste, pozbawione nadmiaru 
rzeczy, ponieważ pozwalają im wyobrazić sobie jak oni sami 
urządziliby dane miejsce.

Następnie warto zająć się stanem technicznym nierucho-
mości. Warto pamiętać, że człowiek szybko się przyzwyczaja 
i przestaje zwracać uwagę na niedociągnięcia. Jeśli na naszej ścia-
nie pojawiło się jakieś zabrudzenie lub drzwi się opuściły i trudniej
się je zamyka to będziemy dostrzegać to przez pierwszych kilka 
dni. Później nasz wzrok się przyzwyczai i przestaniemy zwracać 
na to uwagę. Potencjalny kupiec zobaczy nasze mieszkanie po raz 
pierwszy – a pierwsze wrażenie jest przecież najważniejsze. 
W kwestii stanu technicznego nieruchomości przydatna będzie 
rada z zewnątrz – agenta lub inną osobę niezaangażowaną warto
zapytać czy według nich wystarczy mieszkanie generalnie posprzą-
tać czy jednak powinniśmy zdecydować się na jego odświeżenie. 
Część agencji nieruchomości (w tym ITM Dom) współpracuje 
z ekipami budowlanymi, które zajmują się koniecznymi przed 
sprzedażą naprawami lub remontami.

Na koniec warto zająć się samą estetyką mieszkania – jeśli 
w mieszkaniu pozostają meble i wyposażenie warto zadbać
o świeże kwiaty na stole czy równo rozłożone poduszki na kanapie. 
W pustym mieszkaniu bez mebli wystarczy umyć podłogi, parape-
ty oraz przetrzeć lampy i żarówki – jasne i czyste pomieszczenia 
wyglądają bardziej zachęcająco zarówno na zdjęciach ofertowych 
jak i podczas prezentacji mieszkania zainteresowanym. Przed 
wizytą potencjalnych kupujących warto również zadbać o zapach, 
czyli przewietrzyć mieszkanie.

Poza stroną estetyczną nie możemy zapomnieć o jeszcze 
jednym aspekcie – uporządkować należy również stan prawny 
sprzedawanego mieszkania. W tym celu powinniśmy przynaj-
mniej przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości, aby upewnić 
się, że nie ma w niej niepotrzebnych wpisów, które mogłyby 
zniechęcić zainteresowanych. Jeśli przy sprzedaży korzystamy 
z pośrednictwa biura nieruchomości profesjonalny agent zajmie 
się sprawdzeniem stanu prawnego i usunięciem ewentualnych 
przeszkód w sprzedaży.

Wiele biur nieruchomości ma w swo-
jej ofercie również usługę home-stagingu,
czyli dokonania drobnych zmian aran-
żacyjnych, które podniosą atrakcyjność
mieszkania, dlatego jeśli nie dysponuje-
my odpowiednią ilością wolnego czasu
warto rozważyć takie rozwiązanie.

Aleksandra Sakowicz

ITM Kancelaria Finansowa Sp. z o. o.

 reklama
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L     PB-U „BIRKBUD”L     PB-U „BIRKBUD”

Powodzenie biznesu zależy od lokalizacjiPowodzenie biznesu zależy od lokalizacji

WWybór odpowiedniego lokalu nie jest rzeczą WWprostą. Czy w grę wchodzi wynajem, czy zakup 
nieruchomości, jest to decyzja ważna, często 

decydująca o sukcesie albo porażce przedsięwzięcia. 
Poprzedzona musi zostać dokładnym prześledzeniem 
rynku oraz przemyśleniu konkretnej oferty pod wieloma 
względami. Decyzja co do najlepszego lokalu najczęściej 
wiąże się z pewnym kompromisem w kwes  ach ceny,
położenia, metrażu i standardu idealnego lokalu.

W ofercie PB-U „BIRKBUD” zostały jeszcze lokale biurowe do wy-
najęcia. Znajdują się one na V piętrze biurowca przy ulicy Świętego 
Mikołaja w centrum Białegostoku. Natomiast lokale do sprzedaży 
fi rma posiada w nowo powstającej inwestycji przy ulicy Ogrodowej.

„KAMIENICA OGRODOWA”

Jest przykładem aranżacji budynku, który idealnie wkom-
ponował się w charakter istniejących budynków na rogu ul. 

Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Białymstoku. Ten niedawno
zaprojektowany czteropiętrowy budynek wielorodzinny posiada
21 mieszkań i 12 lokali usługowych.

Usługi znajdują się na parterze i I piętrze. Na parterze znajdu-
ją się trzy lokale z bezpośrednim wejściem od ulicy Sienkiewicza.
Ich atutem są witryny wychodzące na ulice oraz duże pow.
ok. 100 m².

Na I piętrze jest 8 lokali o pow. 40, 50, 60 i 80 m². Budynek 
posiada jedną klatkę oraz windę. Okna lokali wychodzą na różne
strony budynku, więc jest w czym wybierać. Niektóre posiadają
też przestronne balkony.

ULICA ŚW. MIKOŁAJA – LOKAL W SAMYM CENTRUM

Inną doskonałą lokalizacją na prowadzenie działalności go-
spodarczej jest budynek przy ulicy św. Mikołaja w Białymstoku.
To ścisłe centrum miasta. W ofercie pozostały trzy lokale.
Pomieszczenia, które zostały w ofercie są przestronne i widne,
posiadają klimatyzację, dostęp do wind i monitoring budynku.

Lokale do wynajęcia to:
42 m² – V PIĘTRO
83 m² – V PIĘTRO

52 m² – parter

NOWA INWESTYCJA W HORODNIANACH

Już niebawem w ofercie PB-U „BIRKBUD” pojawią się lokale
w pawilonie usługowo – handlowym w Horodnianach, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Biedronki. Lokale mają zróżnicowaną
powierzchnię od 25 do 138 mkw.

KONTAKT
BIURO SPRZEDAŻY

ul. Św. Mikołaja 1
15-419 Białystok

Tel.: (85) 66 33 672
E-mail: mieszkania@birkbud.pl

O FIRMIE

PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest fi rmą z wieloletnią tradycją. 
Została założona w 1987 roku. przez mgr inż. Andrzeja 
Biruka, który w roku 1974 roku otrzymał dyplom oraz uzyskał 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – inży-
nieryjnej. Poza tym uzyskał również uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów 
budowlanych.

Firma zajmuje się realizacja przeróżnych inwestycji zarówno 
dla klientów prywatnych jak i biznesowych czy instytucjonal-
nych. Swoją działalność prowadzi na terenie miasta Białystok. 
W swojej historii zrealizowała szereg inwestycji związanych 
z budową mieszkań, biur, hal czy budynków handlowo-usłu-
gowych. PB-U „BIRKBUD” ciągle się rozwija.
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BIAŁYSTOK, 43m², os. Kleosin, miesz-
kanie, umeblowane, dobre pod wy-
najem, 236.000zł 692-926-837

1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24, 50m², os. Antoniuk, 
umeblowana kawalerka, blisko przy-
stanek autobusowy, Oferta 1881, tel 
795 716 887189.000zł853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Młynowa, os. 
Przydworcowe, cegła, kawalerka do 
wynajęcia + opłaty 1.200zł600-092-
039 Aneta

BIAŁYSTOK, 36m², os. Mickiewicza, 
cegła, Podleśna, 4- piętro, cegła, 
mieszkanie po generalnym remon-
cie, tel.: 780-038-251269.000zł857-
333-782 Korona

KRYNKI, 27m², mieszkanie 1 po-
kojowe, po remoncie, kuchnia ła-
zienka wyposażona i wyremonto-
wana, działka ogrodowa. 64.000zł
515-833-813

2 POKOJOWE
B I A Ł S Y T O K , 4 3,  5 0 m ²,  o s . 
Mickiewicza, z balkonem, nowe 
okna PCV, budynek z cegł y.  
253.000zł 579-277-762

BIAŁYSTOK, 27, 65m², os. Bojary, 
cegła, . 270.000zł 690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, 32, 10m², os. Piasta, 
2 pok, umeblowane, klimatyza-
cja, Oferta 1867, tel 792 534 925 
215.000zł 853-070-975 Centrum

B I A Ł Y S T O K , 32,  3 0 m ²,  o s . 
Przydworcowe, Ul. Wyszyńskiego, 
I piętro, 2-pokoje, balkon, komór-
ka lokatorska, tel.: 780-038-251 
239.000zł 857-333-782 Korona

B I A Ł Y S T O K , 3 6 ,  4 0 m ²,  o s . 
Przydworcowe, oddzielne poko-
je, do wprowadzenia, blisko dwo-
rzec, Oferta 1884, tel 507397447 
225.000zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 38m², os. Antoniuk, ce-
gła, cegła, IV piętro, zadbane, Oferta 
1870, tel 507397447 250.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, ce-
gła, kameralny blok, teren zamknię-
ty, blisko Politechniki, nowa cegła, 
Oferta CEN-MS-1683 259.000zł531-
790-130 Centrum

BIAŁYSTOK, 39m², os. Bema, ustaw-
ne, słoneczne, dwustronne, blisko 
Politechnika, oferta 1878, tel 795 
716 887 278.000zł 853-070-975
Centrum 

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, 39m², os. Antoniuk, 
cegła, stan deweloperski, możliwość 
wykończenia wnętrza pod klucz i 
stworzenia pięknego apartamen-
tu dzięki poradom architekta, tel. 
780 038 251 266.574zł 857-333-782
Korona

BIAŁYSTOK, 40, 49m², os. Dojlidy, 
Mieszkanie 2 pokojowe przy 
ul. Plażowej, w bloku z 2021 r. 
Nieruchomość znajduje się na ni-
skim parterze i posiada niezależny 
ogródek od strony wewnętrznego 
dziedzińca.  339.000zł 692-080-101
Magdalena 

BIAŁYSTOK, 41, 13m², os. Piaski, ce-
gła, na drugim piętrze w czteropię-
trowym bloku z cegły po termomo-
dernizacji., Garaż, Oferta 1863, tel 
507397447 359.000zł 853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 42m², os. Centrum, ce-
gła, . 329.000zł 690-124-907 Ada

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

BIAŁYSTOK, 44m², os. Mickiewicza, 
budynek z cegły, okna PCV wymie-
nione, duży balkon, dwustronne, 
słoneczne 258.000zł 539-625-935

BIAŁYSTOK, 44, 40m², os. Nowe 
Miasto, 44, 40 m², znajdujące się na 
trzecim piętrze, 4-kondygnacyjnego 
bloku z 1995 roku, Oferta 1888, tel 
792534925 330.000zł 853-070-975
Centrum

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, 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, 50m², os. Wygoda, 
cegła, nowsze budownictwo, tel 
507397447 329.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Sikorskiego, 
os. Słoneczny Stok, wielka płyta, 
Mieszkanie po generalnym remon-
cie - wszystko nowe, łącznie z zabu-
dową kuchni i agd. Nowoczesny styl.  
330.000zł 502-371-099

BIAŁYSTOK, 52m², os. Leśna Dolina, 
słoneczne 2 pok na I piętrze, do 
wprowadzenia, Oferta 1868, tel 
507397447 355.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 53m², os. Nowe Miasto, 
zamienię mieszkanie zadbane na 
mieszkanie do 60m² na Kleosinie 
lub Nowym Mieście 1zł720-240-650

BIAŁYSTOK, 58, 20m², os. Nowe 
Miasto, . 369.000zł 690-124-907
Ada

 Białystok, 66, 25m², ul. Jó-Bi ł k 66 2 ² l Jó
zefa Ignacego Kraszewskie-
go, os. Bojary, cegła, Zapra-
szam do zapoznania z ofertą 

dużego, przestronnego miesz-
kania położonego na II pię-

trze w 100-letniej kamiennicy, 
znajdującej się w reprezenta-
cyjnej części miasta w samym 

sercu Białegostoku, w posz
425.000zł 600-092-039 Aneta 

M O Ń K I, 58, 96m², 2 pokojo-
we, stan deweloperski 272.000zł
531-540-521

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim, 
odbiór wiosna 2020r. 261.000zł
531-540-521

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 

BIAŁSYTOK, 59m², ul. Towarowa, 
wielka płyta.295.000zł729-922-248

BIAŁYSTOK, 42, 34m², os. Bagnówka, 
Mieszkanie w zabudowie szeregowej 
przy ul. Puchalskiego. Na 1 piętrze 
mieście się salon z aneksem kuchen-
ny, sypialnia, łazienka. Posiada zago-
spodarowane poddasze. 379.000zł
692-080-101 Magdalena

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 
350.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 44, 50m², ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, Mieszkanie 3 
pokojowe przy ulicy Gruntowej. 
Nieruchomość mieści się na 3 pię-
trze w niskiej zabudowie. Do wpro-
wadzenia. 309.000zł 692-080-101
Magdalena

BIAŁYSTOK, 47, 20m², os. Słoneczny 
Stok, cegła, w 3-piętrowym bloku z 
płyty po termomodernizacji, dwu-
stronne, rozkładowe, Oferta 1895, 
tel 531790139 285.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 47, 94m², os. Dziesięciny, 
na parterze w 4-piętrowym bloku z 
płyty po termomodernizacji, Oferta 
1875, tel 531790139299.000zł 853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Suraska, do 
remontu, lub zamienię na podobne 
w Warszawie, Wrocławiu.330.000zł
693-409-808

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ukośna, os. 
Antoniuk, idealne dla rodziny z 
dziećmi ze względu na ciszę i spo-

kój osiedla, a także bliskość terenów 
zielonych i placów zabaw, Oferta 
1871, tel 531790133 325.000zł 853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, ce-
gła, styl kamienicy: grube ściany, 
wysokie sufi ty umożliwiające ory-
ginalne aranżacje, Oferta 1869, tel 
507397447 379.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, usytu-
owane na IV piętrze niskiego bloku 
po termomodernizacji, Oferta 1890, 
tel 531790134 275.000zł 853-070-
975 Centrum

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 

BIAŁYSTOK, 48, 10m², ul. Ciepła 
21 D, os. Sienkiewicza, wielka pły-
ta, Mieszkanie blisko centrum, na 
IIIp., ul. Ciepłej, 3 niezależne po-
koje z oddzielną kuchnią. Stan do 
odświeżenia/remontu. Bez prowizji! 
Agnieszka Otapowicz 691 130 005  
288.600zł 691-130-005

BIAŁYSTOK, 48, 20m², os. Piasta, . 
359.000zł 690-124-907 Ada

B I A Ł Y S T O K , 4 8 ,  20 m ²,  o s . 
Przydworcowe, I piętro przy 
Młynowej, słoneczne, ciepłe, 
dwustronne, Oferta 1887, tel 531 
790 134 280.000zł 853-070-975
Centrum

B I A Ł Y S T O K , 4 8 ,  20 m ²,  o s . 
Przydworcowe, Mieszkanie 3 po-
kojowe przy ul. Monte Cassino, zlo-
kalizowane na 3 piętrze w niskiej 
zabudowie. Do mieszkania przy-
należy piwnica. Do wprowadzenia. 
349.999zł 692-080-101 Magdalena

BIAŁYSTOK, 48, 60m², ul. Świętego 
Wojciecha 6, Białystok, Polska, os. 
Piasta II, wielka płyta, II p., niski 
blok, 3 pok. niezależne + kuchnia, 
łazienka z wanną, oddzielna toa-
leta. Mieszkanie w dobrym sta-
nie, nadające się do zamieszkania 
Pośrednikom dziękuję 319.000zł
784-254-055

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

BIAŁYSTOK, 49m², ul. Towarowa, 
os. Piasta, wielka płyta, 3 poko-
je oddzielne, Ip/IV,  349.000zł
884-178-006

BIAŁYSTOK, 51, 85m², os. Zawady,
mieszkanie 3 - pokojowe, I piętro, 
stan deweloperski 320.000zł 857-
424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 52, 56m², os. Zawady, 3 
pokoje, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia, z ogródkiem 
323.000zł 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 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. al. Jana Pawła
II, os. Wysoki Stoczek, 3 pokoje w 
nowoczesnym apartamentowcu z 
windą, idealne dla rodziny jak i in-
westycja pod wynajmem 395.000zł
857-424-016 Apogeum 

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  
360.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, wielka płyta, III 
piętro, zabudowy stałe, część mebli.
Wnętrze do odświeżenia. 329.000zł/
mkw. 884-178-006

B I A Ł Y S T O K , 61 ,  9 4 m ²,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, ul. Antoniukowska, 3 oddziel-
ne pokoje, wysoki parter, piwnica, 
balkon, cegła, mieszkanie w stanie 
do zamieszkania lub odświeżenia, 
tel. 786 199 777 359.000zł857-333-
782 Korona 

BIAŁYSTOK, 63, 10m², os. Antoniuk, 
dwustronne, rozkładowe, z bal-
konem, winda, Oferta 1792, tel 
531790139 370.000zł 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 310.000zł 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, 70m², os. Białostoczek, 
parter, ładne mieszkanie 350.000zł
573-453-527

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

BIAŁYSTOK, 57, 80m², os. Piasta, 
4 pok dla rodziny w bliskim są-
siedztwie centrum, Oferta 1854,
tel 531790134 349.000zł 853-070-
975 Centrum 

 Białystok, 58m², ul. Wy-Bi ł k 8 ² l W
szyńskiego, os. Przydworco-
we, ul. Wyszyńskiego 15, bli-
sko centrum, IIp., wieżowiec, 
4 pok. z oddzielną kuchnią. 

Balkon, piwnica. Do remontu
(okna plastikowe), bez pośred-
ników 309.000zł 784-254-055

BIAŁYSTOK, 60m², os. Dziesięciny,
ul. Jarzębinowa, 7 piętro, 4 poko-
je, balkon, piwnica, komórka loka-
torska, mieszkanie będzie po gene-
ralnym remoncie, tel. 780 038 251
359.000zł 857-333-782 Korona

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

BIAŁYSTOK, 73m², os. Wygoda, .
430.000zł 857-338-820 Expert

BIAŁYSTOK, 74m², ul. Kazimierza
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, Zakup
lub inwestycja pod wynajem, 4po-
koje, Pułaskiego435.000zł796-783-
158 ITM Dom 

BIAŁYSTOK, 83m², ul. Batalionów
Chłopskich, os. Leśna Dolina, 4 pok.
+ salon z kuchnią, garderoba, ła-
zienka z WC, 5 piętro bez windy, PO
GENERALNYM REMONCIE, gotowe
do wprowadzenia. 349.000zł 665-
944-447 ITM Dom 

BIAŁYSTOK, 84, 06m², ul. 1000-lecia
Państwa Polskiego, os. Białostoczek,
Mieszkanie 4 pokojowe usytuowane
na 1 piętrze przy ulicy 1000-lecia
PP. Nieruchomość posiada 2 duże
tarasy, jest w pełni umeblowane i
wyposażone. 770.000zł 692-080-
101 Magdalena 

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

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa, os.
Skorupy, działka 133m², Plażowa/
Piaskowa, dom w zabudowie sze-
regowej, bez skosów, spokojna oko-
lica, wszystkie media, dojazd asfal-
towy, kompletny stan deweloperski,
3 sypialnie 520.000zł 501-633-755

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa
/ Piaskowa, os. Skorupy, działka
218m², Szeregówka zewnętrzna, no-
woczesna architektura, wszystkie
media, dojazd asfaltowy, ogród, wo-
kół zabudowa jednorodzinna, kom-
pletny stan deweloperski 550.000zł
501-633-755

B I A ŁY S T O K ,  14 0,  30 m²,  u l .
Nagietkowa, os. Dojlidy Górne,
działka 400.00m², Stan developer-
ski, bez PCC, druga część bliźnia-
ka(prawa strona) 590.000zł 796-
783-158 ITM Dom 

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. 470.000zł 573-453-527

Białystok, 150m², os. 
Wygoda, działka 727m², 
sprzedaż bezpośrednia,, 
1978r, murowany, piętro-
wy, podpiwniczony, ka-
nalizacja miejska, gaz w 
ulicy, piec CO nowe okna 
PCV, z prawem legalnego 
prowadzenia działalności 
610.000zł 503-902-859 

BIAŁYSTOK, 154, 59m², os. Wygoda, 
działka 297m², dom w zabudowie 
szeregowej, stan deweloperski,  
545.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

gotowe do odbioru, możliwość 
skredytowania. 695.000zł 604-435-633
BIAŁYSTOK, 200m², działka 1180m², 
dom 200m²+140m4 pow. gospodar-
czej. 850.000zł 795-999-550

BIAŁYSTOK, 200m², działka 1200m², 
+150m² pow. gospodarczej . 
850.000zł 795-999-550

BIAŁYSTOK, 200m², działka 1200m², 
dom 350m² w tym 150m² pow. go-
spodarczej. 850.000zł 795-999-550

BIAŁYSTOK, 200m², działka 2000m², 
+150m² pow. gospodarczej . 
1.150.000zł 795-999-550

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

BIAŁYSTOK, 300m², + bud. gospo-
darcze 1000m², kurnik 1200m² 
lub wynajmę (2000zł). 17zł/m²
608-038-957

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

yj y ą gg
2.900zł

606-758-757
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, 156m², os. Grabówka, 
działka 400m², wyszukane domy w 
zabudowie szeregowej, stan dewe-
loperski, media:prąd, gaz, szambo, 
studnia, wydanie VI 2021, super lo-
kalizacja 559.000zł 570-299-000
Krzysztof  

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

J U R O W C E ,  17 1 ,  8 6 m ²,  u l . 
Wasilkowska 36B, działka 420m², 
1A, ul.Wasilkowska36B, ogród od 
strony południowej, garaż 33m² 
kompletny stan deweloperski z pie-
cem, 4 sypialnie garderoba gabinet 
pralnia łazienka wc kanalizacja gaz 
630.000zł 501-633-755

J U R O W C E ,  17 1 ,  8 6 m ²,  u l . 
Wasilkowska 36B, działka 520m², 3B, 
ul.Wasilkowska36B, garaż na dwa 
auta 33m², 4 sypialnie, garderoba, 
gabinet, pralnia, łazienka, wc, kana-
lizacja, gaz, ogród od południa, kom-
pletny stan deweloperski 630.000zł
501-633-755

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

KOLNO, 112m², działka 150m², Kąty,
Mały Płock, garaż, chlew, drzewa
owocowe. 200.000zł 505-302-976

KRASNE, 50m², działka 650m², Dom
w Krasnym koło Lipska.Na działce
dom, stodoła, budynek gospodarczy.
Plac-650m² z możliwością rozsze-
rzenia o działkę na ogród.Prąd oraz
woda z wodociągu.tel.666497180.
70.000zł 876-423-798

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

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 Korycka, 652m²,
działka 1912m², mały domek z dużą
działką. 400.000zł 780-156-062

OGRODNIKI Barszczewskie, 268m²,
działka 1800m², dom wolnostojący-
-dworek, budynek gospodarczy, ga-
raż w bryle domu, malownicza okoli-
ca lasu 919.000zł857-446-687 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

SIEMIAT YC ZE, 216m², działka
2600m², gm. Dziadkowice, muro-
wany, piętrowy, do aranżacyjne-
go remontu, salon z kominkiem,
wszystkie media, telefon, +budy-
nek gospodarczy murowany 70m².
380.000zł 517-667-608

SOKÓŁKA, 70m², działka 352m²,
Dom w Nowym Dworze, 5-pokoi,
do remontu blisko kościół, sklep
Urząd Gminy 25.000zł 511-928-792

SOKÓŁKA, 284m², os. Sokółka, dział-
ka 652m², dobrze utrzymany dom
wolnostojący z ładnie zagospoda-
rowaną działką 490.000zł 857-424-
016 Apogeum

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 249.000zł 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  1.150.000zł
857-338-820 Expert

WASILKÓW, 171, 60m², ul. Nadawki,
działka 214.00m², Dolina cisów, stan 
developerski, bez pcc 520.000zł
796-783-158 ITM Dom 

WO R O S Z Y ŁY, 207m², działka 
890.00m², Wasilków/Sochonie, stan 
surowy zamknięty 450.000zł 796-
783-158 ITM Dom 

Grunty i działki

CIASNE, działka 6900m², idealna na 
inwestycję kapitału; równa sucha, 
w sąsiedztwie lasu, uzbrojenie prąd 
483.000zł 857-424-016 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 

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 
175.000zł 857-424-016 Apogeum

GĄSÓWKA Stara, działka 550m², .
40.000zł 690-124-907 Ada

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

KOŚCIUKI, działka 1549m², kształtna 
działka budowlana, dojazd utwar-
dzony, Media: prąd, woda116.175zł
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 690-124-907 Ada

OLECKO, działka 6, 000.00m², siedli-
skowa. 30.000zł 511-928-792

OLECKO, działka 6, 800.00m², 
budowlano - rolna. 35.000zł
511-928-792

OSOWICZE, działka 839m², prąd, 
woda, kanalizacja, gaz, powierzchnie 
od 843 m² do 1025 m², z warunkami 
zabudowy, 246zł/m² 1.300.000zł
857-446-687 Area 

SIEMIATYCZE, działka 1, 600.00m²,
otoczona z trzech stron lasem. 
30.000zł 511-928-792

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
30.00m², siedlisko z domem, stodołą 
i garażem. 90.000zł 501-806-217

BUDOWLANE
AUGUS TÓW, działka 3260m², 
Działka Jabłońskie, prąd, woda, ka-
nalizacja. 45zł/mkw. 606-475-951

BIAŁSYTOK, działka 875m², Solniczki 
Działki 875m² WZ Bez PCC 2% nr. 
Geo. 200/6 i 200/7 189.000zł
539-350-999

BIAŁSYTOK, os. OKOLICE, dział-
ka 10000m², Kupie bezposred-
nio działkę lub ziemię rolna oko-
lice BIAŁEGOSTOKU 111zł/mkw.
609-352-211

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 1, 
687.00m², 1687m² i 1500m², 37x46, 
na tle lasu, teren płaski, suchy, na-
słoneczniony. 300zł 884-691-250

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 
12, 370.00m², przy ul. Herbowej. 
500.000zł 884-691-250

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 
600m², działka do wynajęcia z bu-
dynkiem gospodarczym 40m², nada-
jącym się na magazyn, garaż. 700zł
884-691-250

BIAŁYSTOK, os. Zawady, działka 
940m², w pełni uzbrojona.310.000zł
795-999-550

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

BIAŁYSTOK, ul. Stoczni Gdańskiej, 
os. Dojlidy Górne, działka 2134m², 
na działce stoi słup wysokiego na-
pięcia, oferta prywatna, agencjom 
dziękuję. 150zł/mkw. 503-566-486

BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 8ha, 
od 20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 
1zł 883-688-022

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 11111m², pła-
cę gotówką !! proszę o telefonicz-
ne podawanie propozycji z nume-
rem geodezyjnym i ceną 999.999zł
604-447-716

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

BIAŁYSTOK, ul. Szlachecka, działka 
50000m², pod budownictwo jed-
norodzinne, plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, pełne uzbro-
jenie w ulicy +- 50m. 185zł/mkw.
517-652-557

CIASNE, działka 2615m², działka z 
pozwoleniem na budowę domu 
wolnostojącego w sąsiedztwie lasu 
261.500zł 857-424-016 Apogeum 

C Z A R N A Białostocka, działka 
8000m², działka, prawomocne wa-
runki zabudowy, Kosmaty Borek  
9zł/mkw. 663-674-152

DZIADKOWICE, działka 1600m², 
Hornowszczyzna, otoczona z trzech 
stron lasem. Prąd, woda przy dział-
ce. 45.000zł 511-928-792

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

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 

IZABELIN, działka 12370m², działka 
300zł/mkw. 884-691-250

J U C H N O W I EC Dolny, działka 
1003m², media: prąd, kanaliza-
cja, woda, cena do uzg. 150.000zł
792-576-263

KOPLANY, działka 1599m², działka
budowlana z wydanymi warunkami 
na dom jednorodzinny, media-prąd, 
kanalizacja, wodociągi przy działce,  
207.870zł 857-446-687 Area 

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 

MICHAŁOWO, działka 5000m²,
działka budowlana, z dostępem do
olszyny 35zł/mkw. 728-860-389

MICHAŁOWO, działka 5400m²,
działka budowlana 45zł/mkw.
728-860-389

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

OLECKO, działka 7100m², Golubie
Wężewskie, prąd, woda przy dział-
ce, dłuższym bokiem wzdłuż drogi.
55.000zł 511-928-792

OLSZTYN, działka 1203m², Myki,
gm. Dywity. 120.000zł 693-116-915

POROSŁY, działka 4300m², Działka
pod zabudowę mieszkaniową,
wszystkie media, wymiary: 40x116
1.505.500zł 570-299-000 Krzysztof  

SOFIPOL, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
40.000zł 884-774-233
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SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofi polu puste 
pole brak ogrodzenia 22-km od bia-
legostoku 40.000zł 884-774-233

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu 
1100m nowe ogrodzenie 60.000zł
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 
60.000zł 537-191-795

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  98.000zł
792-624-206

SURAŻ, działka 8548m², działka 14zł/
mkw. 856-503-120

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 
332.200zł 570-299-000 Krzysztof 

TYKOCIN, działka 3000m², Rololno 
budowlana 19zł/mkw. 509-549-274

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
900m², lub zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 15.000zł
572-656-784

ZABŁUDÓW, ul. Św. Rocha, dział-
ka 1000m², Zabłudów Działki z 
WZ 1000m² Nr. Geo 4/38 i 4/39  
65.000zł 886-913-111

ZAGRUSZANY, działka 2200m², 2 
działki 2200m² i 4400m². 80zł/mkw.
609-405-958

ZAMBRÓW, działka 9000m², działka  
180.000zł 571-326-652

Z AMBRÓW, działka 9400m², . 
180.000zł 571-326-652

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², płaska działka, w kształcie 
prostokąta 22 x 44 m, z warunkami 

zabudowy, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 196.100zł 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 196.500zł 857-424-016
Apogeum

ŁOMŻA, działka 4000m², gm. Łomża, 
działka prawie kwadratowa z bu-
dynkami gospodarczymi i domem 
mieszkalnym, ogrodzona, rośnie 300 
sztuk Thuj 5 letnich. 1.500.000zł
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. 70zł/
mkw. 504-464-359

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 5000m², moż-
liwość przekształcenia. 250.000zł
668-042-051

BIAŁSYTOK, działka 10000m², działki 
rolne budowlane powiat Białystok 
80zł/mkw. 507-975-896

BIAŁSYTOK, działka 20000m², Kupie 
ziemie rolna, nieużytki, łąki, lasy, 
siedlisko  10zł 539-350-999

B I A ŁY S T O K , dzia łka 150 m², 
Wiercenie studni przyłącza hydro-
fory kompleksowo całe Podlaskie 
100zł 600-176-759

BIAŁYSTOK, działka 704.00m², dział-
ka do wynajęcia. 500zł 884-691-250

BIAŁYSTOK, działka 1200m², Kupię 
działkę rolną lub budowlaną w oko-
licach Białegostoku. Okolice Wólki 
Przedmieście, Katrynki, Woroszył 
czy Sochonie. Działka o powierzch-
ni od 1000 m² i więcej. 70.000zł
690-479-897

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

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. 135.000zł 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 

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

EŁK, działka 500m², pole na pasie-
kę, miodobranie rzepakowe, wy-
najmę, cena do ustalenia 5zł/mkw.
693-839-058

FOLWARKI Wielkie, działka 17107m², 
DZIAŁKA FOLWARKI WIELKIE GM. 
ZABŁUDÓW. Polecamy działkę o po-
w.17107m². Wymiary działki:48m od 
ulicy 370m. Dojazd drogą grunto-
wą. Atrakcyjna lokalizacja: las, łąki. 
137.000zł 509-298-367 M2HOME 

HA JNÓWK A, działka 10000m²,
Działki rolne do 1 ha nie drogo. 
15.000zł 604-447-716

J U C H N O W I EC Dolny, działka 
1000m², wydzierżawię ziemię 
500zł/ha 857-196-155

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

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

MILEJCZYCE, ul. Jaroszówka, dział-
ka 500000m², Wezmę w dzierżawę 
grunty orne, łąki ok Boćki, Milejczyce 
695332129 1zł 695-332-129

MOŃKI, działka 9400m², Sprzedam 
łąkę 0, 94ha, równą, w dobrej 
kulturze, koszona, nawożona, za 
Przytulanką . 41.000zł 887-405-263

OLECKO, działka 114000m², Klasa III 
IV. 420.000zł 503-149-773

O S T R ÓW Mazowiecka, dział-
ka 14000m², ziemia orna 1, 40 
III i IV klasy położne na terenie 
Wsi Janczewo Wielkie 112.000zł
739-576-088

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

 ĭ WÓLKA, DZIAŁKA 18600M²,

DZIAŁKA ROLNO  BUDOWLA
NA, POŁOŻONA PRZY DRODZE 
JUCHNOWIEC WOJSZKI, ME
DIA PRĄD, WODA, KANALIZA
CJA. 31zł/mkw. 505-103-220

ZAMBRÓW, działka 335000m², .
335.000zł 571-326-652

REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, działka 2, 140.00m², 
zalew Siemianówka, na plaży, wy-
pełni uzbrojona, plan zagospodaro-
wania przestrzennego. 650zł/mkw.
600-900-969

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

POD INWESTYCJE
BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, działka 
1, 245.00m², pod usługi, przemysł,
prąd, woda, kanalizacja na miejscu.
390zł/mkw. 517-652-557

BIAŁYSTOK, ul. ul. Andersa 40,
działka 750m², Grunty do wynaję-
cia. Białystok ul.Andersa, Wielkość
działek 750 – 5700 m². Możliwość łą-
czenia sektorów. Doskonała lokaliza-
cja, dojazd do drogi. Atrakcyjna cena
wynajmu: 0, 50zł 516-867-741 PCRT 

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  

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

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 17500m², las
80-letni, cena do ustalenia 45.000zł
797-570-923

BIAŁYSTOK, działka 19000m², w tym
0.5ha lasu. 100.000zł 601-323-135

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

MOŃKI, działka 8400m², Sprzedam
działkę leśną, 0, 84ha, las mieszany,
położoną między Krzeczkowen a
Potoczyzną . 32.000zł 514-811-644

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

NURZEC STACJA, działka 2700m²,
działka, las młody, sadzony, cena do
negocjacji 20.000zł/ha 574-188-650

NURZEC STACJA, działka 8800m², 7,
30 ha młody las, (1, 5ha starego lasu-
możliwość zabudowy jednorodzin-
nej), pozostała powierzchnia przy
samej drodze, cena do uzg. cena
od 20tys do 40tys za ha. 20.000zł
574-188-650

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

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

SIEDLISKOWE
KRUSZYNIANY, działka 1250m², sie-
dlisko, dom mieszkalny, bud. gospo-
darcze, + projekt na budowę no-
wego domu. 60.000zł 889-203-882

NIEWODNICA Korycka, działka
5600m², siedlisko wraz z domem
drewnianym do remontu 190.000zł
518-826-329

SUWAŁKI, ul. Żubrynek, działka
2500m², Sprzedam siedlisko na wsi
ha fi zyczne ziemia 2, 5ha, Las O, 5ha,
łąki 0, 5ha, bardzo dobra Lokalizacja,

budynki murowane dom, stodoła, 
obora, wszystko w bardzo dobrym 
stanie. 500.000zł 515-514-035

SUWAŁKI, ul. Żubrynek 16-420 
Raczki, działka 2500m², Sprzedam 
siedlisko na wsi ha fi zyczne ziemia 
2, 5ha, las O, 5ha, łąki 0, 5ha, bardzo 
dobra lokalizacjia, budynki murowa-
ne dom stodoła obora, 500tys do 
uzgodnienia 500.000zł 515-514-035

ŁAPY, działka 3600m², siedlisko, z la-
515-609-120

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 14 0 0 0 0m², 
Wydzierżawię gospodarstwo rolne, 
21ha. 300zł/ha 607-315-229

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

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
60000m², wydzierżawię 6ha łąki  
500zł/ha 787-237-547

Lokale użytkowe

BIAŁYSTOK, os. Zawady, 98, 21m², 
lokal położony na parterze w bu-
dynku dwupiętrowym, przeznaczo-
ny pod działalność biurową, han-
dlową, usługową, gastronomiczną, 
wysokość lokalu: 3m, tel.780 038 
251 589.260zł 857-333-782 Korona 

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Władysława 
Andersa 40, Do wynajęcia lokal 
handlowy 506 m² w starej hali na 
Giełdzie ul. Andersa 40. Doskonała 
lokalizacja - średnio 5000 kupują-
cych dziennie. Parking na 600 aut. 
ZADZWOŃ 
y

38zł 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

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa, 
Nowoczesny lokal handlowy 37, 44 
m² w nowej hali na Giełdzie ul. Gen. 
Wł. Andersa 40. Woda, prąd, ogrze-
wanie, ochrona. Dostęp do interne-
tu światłowodowego 22, 50zł/mkw.
667-123-120 PCRT 

14 OGŁOSZENIA DROBNE 85 744 88 99



BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa, 
Nowoczesny lokal handlowy 41, 51 
m² w nowej hali na Giełdzie ul. Gen.
Andersa 40. Woda, prąd, ogrzewa-
nie, ochrona. Dostęp do internetu 
światłowodowego. 20zł/mkw. 667-
123-120 PCRT

ŁAPY, Wydzierżawię lokal gastrono-
miczny pod wesela i imprezy oko-
licznościowe w pełni wyposażony.  
5.000zł 535-951-759

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

BIAŁYSTOK, ul. Boboli, os. Słoneczny 
Stok, w budynki wielorodzinnym. 
1.300zł 692-482-171

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

GM.MICHAŁOWO, Garaż murowany
z kanałem na osiedlu Bondary, cena
do uzg. 5.000zł 664-090-487

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

HAJNÓWKA, Kupię garaż blaszak.
696-950-525

WARSZAWA, Miejsca postojowe 
w garaży podziemnym, ul. Komisji
Edukacji Narodowej 47, ul. Aluzyjna
17, Aluzyjna 33 (po 25.000zł) ul.
Augustynka 11 (35.000zł). 25.000zł
604-447-716

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. 250zł
609-405-958

WARSZAWA, miejsca postojowe w 
garażach pod apartamentowcami 
w Warszawie- z najemcami lub bez  
1zł 604-447-716

BIAŁYSTOK, platformy garażowe 
w Białymstoku 2-auta. 44.000zł
604-447-716

BIAŁYSTOK, os. dojlidy, z nierdzew-
ki, 60m², może służyć jako kontener 
odbiór własny 7.450zł 604-447-716

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

BIAŁYSTOK, os. Bojary, . 1.200zł690-
124-907 Ada 

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

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Pogodna, 2-po-
kojwe mieszkanie, przy Politechnice 
1.200zł/+opłaty 794-227-203

BIAŁYSTOK, os. Piasta, Do wyna-
jęcia mieszkanie 2-pokojowe, od 
01.06, wyposażenie 550zł/całość
733-541-140

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

BIAŁYSTOK, 33m², ul. ul. Andersa 
40, os. 542 10 30 194, Lokale użyt-
kowe ul. Andersa 40.Od 33 do 73 m² 
(z możliwością połączenia boksów) 
Promocja-50% opłaty czynszowej w 
nowej hali. Zadzwoń!  40zł/+opłaty
516-867-741 PCRT

BIAŁSYTOK, Mieszkanie 2 pokojo-
we umeblowane okolice Nowego 
Mias t a ,  w y ma g ana k au c ja . 
1.000zł/+opłaty 664-326-880

BIAŁYSTOK, ul. Nowe Miasto, os. 
Dubois, Mieszkanie do wynajęcia 3- 
pokojowe oddzielna kuchnia, ume-
blowane. 1.800zł 696-332-721

BIAŁYSTOK, ul. Wschodnia 14,
Wynajmę (odstąpię ) pokój z kuch-
nią jednej samotnej, wolne od maja 
550zł 537-304-904

BIAŁYSTOK, ul. Raginisa, Wynajmę 
lokal 35m², 1.500zł 603-034-894

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska 3, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
ładnie urządzone, osobom samot-
nym. Dogodne połączenie komu-
nikacyjne, kaucja 1400zł. 1.400zł/
całość 796-700-660

BIAŁYSTOK, ul. Wiatrakowa, os. 
Antoniuk, Wynajmę mieszkanie 
2-pokoje, umeblowane, kablówka w 
cenie .1.100zł/+opłaty512-210-848

BIAŁYSTOK, os. Skorupy, Wynajmę 
mieszkanie 3 pokojowe na parterze 
o pow. 81 m². Posiada 2 ogrodzo-
ne tarasy (każdy po około 15m²). 
Gotowe do zamieszkania, wypo-
sażone w meble oraz sprzęty AGD. 
2.400zł 692-080-101 Magdalena

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, 
Wynajmę mieszkanie, dziew-
czynom uczącym/pracujacym 
1.100zł/+opłaty 501-273-034

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

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

CZARNA Białostocka, Wynajmę po-
kój pani lub dziewczynie. Dobre wa-
runki. 600zł 605-548-384

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

B I A ŁYS TO K, os. Śródmieście, 
Wynajmę pokój umeblowany. 450zł
514-158-749

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

BIAŁYSTOK, 65m², na cichą działal-
ność. 1.000zł 795-999-550

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 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, po-
kój 550zł/całość 692-926-837
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To doskonała oferta skierowana do tych, którzy marzą 
o ucieczce z miasta, z przeładowanych blokowisk czy aparta-
mentowców z drogim czynszem i bez ładnych widoków za oknem.

Osiedle „NA STOKU” to kompleks 2-lokalowych szeregówek 
jak również podpiwniczonych domów jednorodzinnych w za-
budowie szeregowej, gdzie docelowo zrealizowane zostaną 42 
budynki. W pierwszym zrealizowanym w 2020r. etapie wybudo-
wano 6 domów. W drugim etapie do końca 2-kwartału bieżącego 
roku wykonane zostaną kolejne 2 szeregi w skład których wejdzie 
13 domów z terminem zakończenia w 2 kwartale 2021 r.

Pozostałe zaprojektowane w 3 etapie budynki zrealizowane
zostaną do końca 2022 r.

Inwestycje Edward Krasowski to firma deweloperska,
która na białostockim rynku istnieje już przeszło dziesięć lat
i ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

CZAS NA POROSŁY

Któż nie chciałby mieszkać w zacisznym, urokliwym miejscu,
w bezpośrednim sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie
ręki mieć sklepy, zaś w niewielkiej odległości infrastrukturę 

komunikacyjną zapewniającą sprawny dojazd do miasta i roz-
budowanej tam infrastruktury społecznej. Wiele osób odpowie, 
że to nie możliwe, a jednak…

Oferta fi rmy Edwarda Krasowskiego spełnia te wszystkie ocze-
kiwania. Osiedle „Na Stoku” powstaje w miejscowości POROSŁY 
(gmina Choroszcz) na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. Jego 
przyszli mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, 
a dodatkowym atutem będzie komunikacja miejska i zmoder-
nizowany w ubiegłym roku węzeł komunikacyjny „Porosły”, 
który zapewnia bezkolizyjną komunikację w kierunku centrum 

K  I  –  -OSTATNI- 3   K  I  –  -OSTATNI- 3   
O  „N  S ”O  „N  S ”

Wszystkie drogi Wszystkie drogi 
prowadzą prowadzą 
do Porosłówdo Porosłów
ŚŚwieże powietrze, z dala od miejskiego zgiełku, blisko lasów, łąk a jednocześnie z doskonałym

dojazdem do centrum – tak w wielkim skrócie można opisać powstające od 2019 roku Osiedle 
„Na Stoku”. To oferta fi rmy Krasowski Inwestycje zlokalizowana w Porosłach, niewielkiej 

miejscowości położonej na pograniczu stolicy województwa – Białegostoku i klimatycznej 
Choroszczy. Właśnie po zakończeniu dwóch pierwszych, rusza trzeci etap tej inwestycji.
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Białegostoku oraz Warszawy. Niewątpliwym atutem tego miejsca 
jest fakt, że developer w planach uwzględnił miejsca parkingo-
we i zadbał o przestrzeń rekreacyjną w obrębie osiedla, a także 
miejsca parkingowe dla rowerów.

– To nowoczesna inwestycja, którą tworzymy z myślą o ro-
dzinach ceniących sobie komfort mieszkania w bliskim otoczeniu 
przyrody, jednocześnie nie rezygnujących z szybkiego dojazdu 
do centrum miasta – mówi Edward Krasowski

Wybór Osiedla w Porosłach na pewno ucieszy miłośników pie-
szych, leśnych wędrówek, bo tereny leśne są tutaj na wyciągnięcie 

ręki. W niedalekiej odległości są również ścieżki rowerowe, czy tak 
popularny wśród mieszkańców Białegostoku i okolic Park Linowy 
„Jeroniki”. Również Choroszcz jest miasteczkiem położonym 
w dolinie malowniczej Narwi i ma dość sporo do zaoferowania.

Na nowym osiedlu w Porosłach klienci mają do wyboru kilka
ofert. Pierwszą z nich są mieszkania w piętrowych 2-lokalowych 
budynkach jednorodzinnych. Tu do wyboru są dwie opcje:

  parter z ogródkiem,
  piętro z balkonem oraz dużą antresolą na poddaszu .

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.

Osoby zainteresowane propozycją chcące uzyskać informa-
cje o inwestycji mogą swój akces zgłosić drogą elektroniczną 
na adres: 

biuro@inwestycjeekrasowski.pl

W OFERCIE SĄ :

1) mieszkania w szeregówkach:
  mieszkanie 2, 3, 4 – pokojowe; od 42 mkw do 92 mkw
  ogródek lub balkon z antresolą usytuowaną na poddaszu
  miejsce postojowe w cenie mieszkania

O FIRMIE

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą „Edward 
Krasowski” w 2011, aktualnie po zmianie wpisu działa pod nazwą „Inwestycje Edward 
Krasowski”. Właścicielem jest Pan Edward Krasowski – posiada wykształcenie budowlane oraz 
doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w branży developerskiej, realizując 
z powodzeniem kilka projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

SIEDZIBA FIRMY: 
ul. Mazowiecka 48 lok. U2. Białystok

strona internetowa:
http://www.inwestycjeekrasowski.pl
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BBudmex to fi rma deweloperska, która w podbiałostockiej
Choroszczy jest doskonale znana i ceniona za jakość 
i precyzję realizacji. W ofercie dewelopera są zarówno 

domy jednorodzinne jak i bloki. Co więcej budownictwo 
wielorodzinne to w Choroszczy ewenement. Przez
ostanie czterdzieści lat w mieście nie powstał praktycznie 
żaden blok. Pierwszy blok na osiedlu Zacisze zostanie 
oddany do użytku w czwartym kwartale tego roku.

ZIELONE OGRODY – ZIELONE ŻYCIE

Osiedle Zielone Ogrody powstaje u zbiegu ulic 3 Maja 
i Rumiankowej w Choroszczy. To kompleks 37 budynków jed-
norodzinnych wolnostojących o powierzchni całkowitej 132,2 m². 
W każdym zaplanowano 5 pokoi, w tym duży salon z kuchnią 
i jadalnia, 4 sypialnie lub 3 sypialnie z możliwością wygospo-
darowania garderoby, 2 łazienki, wiatrołap, kotłownię, garaż.

– Miejsce wyróżnia bardzo urokliwa, spokojna okolica otoczo-
na zielenią oraz niską jednorodzinną zabudową – mówi Krzysztof 
Otapowicz, developer i prezes firmy Budmex w Choroszczy 
i dodaje, że budynki są energooszczędne, ponieważ po zastoso-
waniu odpowiednich materiałów, zużywają o wiele mniej energii 
potrzebnej do ogrzania wnętrza.

Kolejnym atutem jest nowoczesna architektura. 
Kompaktowo-minimalistyczna bryła jest naprawdę spełnieniem 
marzeń o własnym domu z ogrodem.

– Jakość i ergonomia, przy zachowaniu pełnej funkcjonal-
ności – to powinno zachęcić przyszłych mieszkańców – mówi 
Krzysztof Otapowicz.

OSIEDLE ZACISZE

Osiedle Zacisze zlokalizowane jest praktycznie w cen-
trum Choroszczy, która doskonale jest skomunikowana 
z Białymstokiem. Kursuje to autobus białostockiej komunikacji 
miejskiej, a dojazd samochodem zajmuje kilkanaście minut.

Osiedle będzie zlokalizowane w przepięknych okoliczno-
ściach przyrody w otoczeniu zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie 

są sklepy, urzędy, przychodnie, szkoły, przedszkola, żłobki.
Na obrzeżach miasta przy ulicy Branickiego powstała plaża miej-
ska wraz z placem zabaw, siłownią i miejscami do grillowania.
W sezonie to miejsce tętni życiem. Dodatkowo w Choroszczy 
od kilku dni działa pierwsza profesjonalna siłownia, jest też
stadion miejski. Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki
rowerowe, parkingi, plac zabaw, skate park i jeszcze tężnia – tak 
jeszcze w tym roku będą wyglądać bulwary e w Choroszczy.

 Oferta obejmuje docelowo 6 segmentów wielorodzinnych
z około 200 mieszkaniami, budowanych w trzech odrębnych
etapach. Wszystkie budynki wyposażone będą w pojemne,
przestronne windy z 1000 kg udźwigiem. Metraże w przedziale
od 26 m² kawalerki do 106 m² apartamenty. Każde mieszkanie
w stanie deweloperskim będzie posiadać instalację elektryczną,
wideofony z dużym wyświetlaczem, tynki, wentylacje mechanicz-
ną, posadzki, piony wodno-kanalizacyjne, włoskie parapety, duży 
balkon, a niektóre tarasy, bądź na parterze ogródki.

Budynki o nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych, 
stonowanej elewacji w technologii styropian- tynk silikonowy 
z boniami. Okna trzyszybowe w dwóch odcieniach: kolor an-
tracytowy – parter i czwarte piętro, kolor drewna- pozostałe 
trzy piętra. Balkony zakończone zostaną szklaną balustradą 
osadzoną na mocowaniach ze stali kwasowej, które nadadzą 
smaku całej tej kompozycji. Przestrzeń wokół zaprojektowano 
jako wypoczynkową i rekreacyjną, z placem zabaw dla dzieci 
oraz licznymi nasadzeniami roślinnymi. Pomyśleliśmy również 
o odpowiedniej ilości

– Mieszkania w Choroszczy cieszą się wielkim powodzeniem. 
Bloki z etapu A i B zostały już wyprzedane. Aktualnie trwa przed-
sprzedaż budynku D, a w przyszłym roku rozpoczniemy budynek 
C i wtedy ruszy z przedsprzedaż – mówi prezes Budmexu.

Planowane są 2 place zabaw, ciąg zieleni publicznej, parkin-
gi, lokale usługowe, które ułatwią oraz umilą funkcjonowanie 
w osiedlowej społeczności.

O FIRMIE

Firma „BUDMEX” specjalizuję się w budownictwie jedno 
i wielorodzinnym na terenie województwa Podlaskiego. 
Dzięki wykwalifi kowanej kadrze oraz zastosowaniu najlepszej 
jakości materiałów, zapewnia solidność, a zarazem szybkość 
świadczonych usług. Stawia na doświadczonych specjalistów 
branży budowlanej, remontowo-budowlanej i instalatorsko-
-wykończeniowej. Współpracuje z najlepszymi architektami 
regionie. „BUDMEX” wyróżnia się na rynku wysokim stan-
dardem realizacji projektów.

B    C   B    C     40 . W         40 . W       

Cisza, rekreacja i przyroda Cisza, rekreacja i przyroda 
na wyciągnięcie rękina wyciągnięcie ręki

NTAKOKOKOKOKKKKKOKOOKOOKOOOOKOKKKKOOOOKOKKOKKOOOOOKOKKKOOKKOKOOKOOKOOOKOOOKOKOKOOOOOKKKOKOOOKOKOKKKOOKKKOKOKKKOKOKKKOKKKKKKKKOKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN AKAKAKAKTTT
ŁUGBIBIBIBIBIIIIIIIIBIIIBIIIBIBIIIIBB UUUUUUUUURURURUURUURUURURURURUUUUUURUURURUUURUUURUUURURUUUURURURURURURUURRUUUURUUURURRUURURRURRRRUU OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OBOBOBOBOBOBOBOOOOOOOOOBOBOOBOBOBBBOBBBBBOBBBBBBOBOBOOOOOOOOBBOBBBBBOBBOBOBBBBOBBBBBBBBBOBOBBOBOBOBBOBOBBOBOOBBBBOBOBOBOBBBBBBOOOBOBOBBOBOBOBBBOBOOBBOBOBOBOBOBBBOOOBOBOOBOOBOBBOOOOOOBBOOOOOOOOOBBBOOBOBOBOOOOOOOOO SSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁŁSSSŁSSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSSSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSŁSSSSŁSŁSSŁSŁSŁSS GGGII II KLKLKLKLIEIEIEEEEEEENTNTNNTNTNTNTNTNTTNNTN AAAAAAAAAAAAAAAA
14 ululululululululululululululululululullululululululululululululuuullululululuululuululululuuuuululuululululluluuul... ... .... .......... ... . 3333333333333333333333333333333333333333333 MaMaMMaMaMaMaMaMMMaMaMaMaMMaMaMMaMMaMMaMaMaMaMaMMaMaMaMMMMMMaMaMaMaMaMaMaMMaMMaMaMaMaMaMMaMMMaaMaMaMaMaMMMaMMaMMMMaMaaMaMaMMMaaMaMaMaMaMaMaaMMMMMMM jajajajajajajajjajajajajjajajajajjajjajajajjjjajajajajajjajajjjj ChCChorororososssszczczczczczczczczczczcczzzzzzzzzzzz

budbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibbibibbbbbibibbibbbbbbbbbibbbbiibbb ururururururururururururururururuuuruurrurruurruuurrrrururrurru o@o@o@o@o@o@o@o@o@o@o@o@o@oo@o@o@o@o@o@@@@@@@o@o@o@o@o@o@o@@o@o@@o@o@@o@o@o@o@o@o@@o@@o@o@o@o@@@@@oo@o@@@ooo@@@bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb dmdmdmdmexex.n.nnetetetetetetetetetetetettett
1 76tteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteeetetteeell.l.ll.lll.ll.l.llll.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.lll.lll..llll.. 77777777777777777777777777777777777779191919191919191919999191919199919199191999911919191991919191991919999 6767 002222222



508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 19



POROSŁY, umeblowany pokój wy-
najmę małżeństwu lub parze 850zł
502-782-576

BIAŁYSTOK, 60m², os. Zielone
Wzgórza, wynajmę 3 pokojowe, od
zaraz. 1.000zł/+opłaty 512-210-848

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3
kondygnacyjny pod biura, hotel, ho-
stel, wykończony, cena ne  o. 70zł/
m² 600-900-969

WYSOKIE Mazowieckie, wynaj-
mę dom w gminie Nur 650zł
664-081-264

O L M O N T Y, w y n a j m ę  d o m .
700zł/+opłaty 884-691-250

WASILKÓW, wynajmę mieszkanie
osobie samotnej. 1zł 573-453-527

BIAŁYSTOK, ul. Kontytucji 3 Maja,
wynajmę umeblowany pokój 2 oso-
bowy, na 10 piętrze, od zaraz. 400zł/
całość 692-482-171

Wynajem krótkoterminowy
BIAŁYSTOK, Noclegi, imprezy oko-
licznościowe, ruska bania, kuligi.
602-634-044

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, Szukam domu na wsi do
wynajęcia 60km od Białegostoku.
Rozważę każda ofertę. 1.500zł
579-005-267

SOKÓŁKA, Wynajmę dom lub miesz-
kanie w Sokółce.  500-497-627

BIAŁYSTOK, mężczyzna poszukuje
pokoju do wynajęcia w domu jed-
norodzinnym w Białymstoku i oko-
licach. 608-779-785

BIAŁYSTOK, wynajmę pokój, zamy-
kanego na klucz, u spokojnej bez
nałogów kobiety na niskim piętrze,
cena do uzgodnienia 531-803-174

Kupię
SUWAŁKI, Kupię ziemię rolną w po-
wiecie Suwalskim do 20ha w rozsąd-
nej cenie. 510-640-625

ŁOMŻA, Kupię działki, lasy, pola, łąki,
nieużytki rolne. 1zł 518-072-260

BIAŁSYTOK, Kupię działkę ROD.
600-788-539

BIAŁSYTOK, Kupię działkę rolną z
możliwością WZ lub siedlisko(może
być nawet ruina)do 80 tyś i w miare
blisko do Białegostoku (max 40km).
Pośrednikom dziękuję.  80.000zł
503-474-697

SUWAŁKI, Kupię garaż murowany,
w Suwakach. 789-051-857

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

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

BIAŁYSTOK, os. Polska, dużą w
obszrze Biebrzańskiego Parku
Narodowego -płacę od ręki gotów-
ką 604-447-716

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

AUGUST YNK A, kupie mieszka-
nie 2-pokojowe w Augustowie.
518-457-738

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, miesz-
kanie 3-pokojowe, chętnie na wyż-
szym piętrze 720-240-650

AUGUSTÓW, siedlisko albo działka
z wariantami zabudowy uzbrojona
w prąd i wodę, okolice Augustowa,
Płaska, do 1000m²  539-625-935

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.
900zł/mkw. 798-573-507

BIAŁSYTOK, ul. Waryńskiego, os.
CENTRUM, Wynajmę pokój student-
ce w 2-pok. mieszkaniu w centrum.
Mieszkanie umeblowane do wyko-
rzystania z drugą mieszkającą już
studentką. Cena to połowa czynszu z
mediami + 250zł. 604-217-032

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

DZBANEK, włoska porcelana z sygna-
turą 220zł 791-507-984 Lipsk 

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

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

KOMPLET wypoczynkowy skórzany 
z funkcja spania 3, 2, 1 1.900zł 518-
742-820 Łomża 

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 miękkie, 3szt. 120zł 571-
232-731 Ełk

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

MAM na sprzedaż 2 materace sprę-
żynowo-kieszeniowe, również po-
jedynczo, 2-letnie (Agata meble), 
czyste. Wymiary 188x80x18 cm. 
Stan bdb. 200zł/szt. 660-721-543
Białystok

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, 
krzesła, inne 50zł/szt. 501-545-296
Białystok

PÓŁKOTAPCZAN i kredens z lat 70. 
150zł/szt. 693-409-808 Białystok 

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne meble 
pokojowe cena od 200zł do 500zł 
500zł 795-999-550 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 ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60zł 794-729-290 Białystok

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

STÓŁ rozkładany okrągły +4 krzesła, 
średnica 120cm, okleina naturalna 
dębowa, nowy. 1.250zł 606-716-
555 Białystok 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 
65cm, wys. 70cm. 300zł/szt. 862-
713-853 Zambrów

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

CZARNY, na chodzie, do naprawy 
(kopci), przegląd i oc do lipca 2020r. 
25zł/szt. 602-615-159 Białystok 

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

NOWY tapczan na sprężynie 90x200 
kolor szary z pojemnikiem na pościel 
na terenie Białegostoku dowóz za 
darmo wnoszenie odpłatnie 770zł
534-433-150 Białystok 

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

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



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 -kolor szary jednolity- lepszy 
gatunkowo materiał z pojemni-
kiem na posciel dowoz kurierem 
cale podlasie 569, 99zł 881-263-522
Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lepszy 
gatunkowo materiał z pojemnikiem 
na posciel dowoz kurierem cale pod-
lasie 550zł 884-774-215 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lepszy 
gatunkowo materiał z pojemnikiem 
na posciel dowoz kurierem cale pod-
lasie  550zł 884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow -kolor szary jed-
nolity- lepszy gatunkowo materiał 
z pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 570zł 881-
552-236 Białystok 

STÓŁ+4 krzesła. 400zł 795-999-550
Białystok

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

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

ŁÓŻKO aluminiowe, piętrowe, 1 oso-
bowe, z drabinką, pod spodem biur-
ko, cena do uzgodnienia. 320zł 791-
507-984 Augustów

ŻYRANDOLE, krynkiety, lampy, cena 
30-500 zł za sztukę 30zł/szt. 602-
634-044 Zabłudów 

Wyposażenie wnętrz

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

DRZWI pokojowe 80-tki, białe z or-
namentem, stan bdb. 50zł 888-501-
191 Białystok

DYWAN brązowy we wzorki 2, 50x 
1, 80,  50zł 502-729-020 Wysokie
Mazowieckie

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

ELEMENTY wyposażenia mieszkań
z lat 40 i 50 tych: meble, krzesła,
żyrandole, lampy itp, 30-500zł szt.
602-634-044 Białystok 

ELEMENTY wyposażenia mieszkań,
lata 50te i 60te: meble, krzesła, ży-
randole, lampy itp, 30-500zł. 30zł
501-379-997 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

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

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

ZESTAW do mycia podłogi( mo-
p+wiadro) 30zł 504-352- 084
Białystok

BRAMA przesuwna 2x6, 30, dł. 9 m 
3.400zł 508-978-927 Białystok 

CHODNIK, stan db, dł. 4m, szer.
90cm 20zł 504-352-084 Białystok 

KOMINEK elektryczny 120zł/szt.
604-678-359 Białystok

KRZESŁA z nogami metalowymi,
oparcie drewniane, kolor brzoza,
cena do uzg 70zł/szt. 511-240-244
Sokółka

KRZESŁA, stoły, sza  i, kredensy, lata
40-50, 30-300 zł za sztukę 30zł/ca-
łość 602-634-044 Zabłudów

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

UMYWALKI porcelanowe mało uży-
wane różne rozmiary 3szt.  40zł 508-
461-400 Białystok 

WIESZAKI dwa ozdabiane kopyt-
kami sarny, jeden rogami cena od 
120zł do 150 zł  120zł 504-996-396
Sokółka 

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 

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80zł 862-713-853 Zambrów 

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

ŻYRANDOLE porcelanowe przełom 
lat 80/90 2 szt, na 4 i 6 żarówek. 
170zł/szt. 791-507-984 Lipsk

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

BALUSTRADY balkonowe, ładny
wzór, ze szkłem, mb. 170zł/mb 668-
178-073 Łomża

BARAKOWÓZ 6x2.30m, bez podwo-
zia. 950zł 500-361-185 Mońki

BARAKOWÓZ kompletny, 7x2.50m, 
stan bdb. 8.500zł 728-860-389
Białystok 

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

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 
40zł/kg. 862-713-853 Zambrów 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30zł/
kg. 862-713-853 Zambrów

BLOCZEK ogrodzeniowy różne kolo-
ry, 50x20x20, 500szt. 12zł/szt. 517-
444-093 Łapy

BLOCZKI silikatowe, pozostałość 
po budowie. 2zł/szt. 795-999-550
Białystok 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 
300zł 862-713-853 Zambrów

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. 270zł 508-073-762
Białystok

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

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

CEGŁA poniemiecka, czerwona. 1zł/
szt. 571-232-731 Ełk 

CYNA do lutowania, 2kg. 100zł/kg.
862-713-853 Zambrów 

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

DOM do rozbiórki z czerwonej pełnej 
cegły w Białymstoku. 20.000zł 884-
691-250 Białystok

DREWNO konstrukcyjne. 600zł/m³
508-978-927 Białystok 

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

DRZWI 80 pokojowe i łazienko-
we białe. 50zł/szt. 609-405-958
Białystok

DRZWI 84, nowe pełne. 100zł 884-
691-250 Białystok

DRZWI 90, nowe 2szt. pełne. 150zł/
szt. 884-691-250 Białystok 

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 garażowe używane 270x300 
350zł 793-700-026 Białystok

DRZWI garażowe wraz z ościeżni-
cą, drewniane, wys. 240cm, szer. 
250cm. 500zł 668-178-073 Łomża 

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

DRZWI wejściowe z szybą 90, nowe. 
700zł 884-691-250 Białystok 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor je-
sion, 2szt. 40zł/szt. 862-713-853
Zambrów 

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

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, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100zł 862-713-
853 Zambrów 

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

ETERNIT głębokofalisty, nowy. 12zł/
szt. 501-647-161 Grajewo 

FOREMKI plastikowe do robienia 
kostki brukowej. 100zł/całość 571-
232-731 Grajewo 

GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15zł/
m² 508-654-114 Białystok 

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

GRYS czarny i biały, średni, ok 500kg.  
0, 50zł/kg. 511-504-025 Białystok 

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

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

GRZEJNIK elektryczny, 12 żeberek. 
100zł 571-232-731 Ełk

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok 

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

GRZEJNIKI Fawiery. 3, 50zł/kg. 604-
446-234 Białystok

GRZEJNIKI Purmo, różne długo-
ści, 100-200zł. 100zł 693-409-808
Białystok 

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

GRZEJNIKI centralnego ogrzewania. 
80zł/szt. 668-178-073 Łomża 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10zł/szt.
508-654-114 Białystok 

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

JESION w klocu, olcha. 1zł 501-647-
161 Grajewo 

KABEL ziemny miedziany 5x6mm²,
20m. 330zł 798-812-576 Białystok

KAFLE z rozbiórki. 5zł/szt. 884-691-
250 Białystok 

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 

KOTŁOWNIA olejowa 21kW, kom-
plet. Kocioł, bojler, zbiornik na pali-
wo i wkład kominowy 1.500zł 889-
203-882 Choroszcz

KOŁKI sosnowe, na ogrodzenie, dł.
1.5m. 2zł/szt. 600-768-549 Bielsk 
Podlaski

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 
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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 20m² boazerii lub szalówki w
rozsądnej cenie. 1zł 506-818-152
Białystok 

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z grzałką
elektryczną lub grzałkę do grzejnika
łazienkowego.  10zł 507-627-924
Białystok 

KUPIĘ listwy drewniane 4-6 dł. 8m
20szt 1zł 795-200-991 Białystok

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

LINA stalowa 40m śr. 20mm. 7zł mb.
5zł 609-499-004 Pisz 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3zł/szt.
862-713-853 Zambrów 

NOGI żeliwne do ławek i stołów
ogrodowych. 60zł/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 

ODPADY aglomarmuru 100m².30zł/
m² 511-928-792 Zambrów

OGRODZENIE betonowe 110zł 501-
647-161 Grajewo 

OKNA 5 szt 87 x 144 cm Drzwi 1 szt
87 x 229 cm Z ościeżnicami. Okucia z
„wajchą” 3 szyby. Kolor - BIAŁE Cena
do uzgodnienia w zależności od ilo-
ści zakupionych. 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

OKNO PCV nowe, 140x80,  220zł
510-049-632 Białystok

OKNO drewniane trzy szybowe,
nowe 118x144x 3szt 400zł/szt. 884-
691-250 Białystok 

OKNO drewniane, z lufcikiem, 
oszklone, 150x90, 3szt. 120zł/szt.
510-049-632 Białystok 

OLSZYNA dłużyca, metry, opał. 100zł
501-647-161 Grajewo 

ORZECH na pniu, stary. 1.600zł 693-
409-808 Białystok

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

PARAPET biały polare- konglome-
rat, 3cm grubości, 186cm długości, 
22 cm szerokości. 250zł 516-645-
195 Kolno

PIECE 2 używane Wyprodukowane 
w Sidra, 650zł/szt. 692-118-493
Suchowola

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 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowni-
ków 2.30x1.50, 4szt. 40zł/szt. 862-
713-853 Zambrów

PRZĘSŁ A ogrodzeniowe, nowe, 
1.20m x 3m, 40szt. 150zł/szt. 889-
203-882 Choroszcz

PŁYTA wiórowa laminowana 10 mm, 
jedna strona biała gładka, druga 
strona również biała z pozostało-
ściami silikonu, folii. możliwy trans-
port. 12zł/szt. 504-711-081 Brańsk 

PŁYTKI terakota 60x 60 4zł/szt. 511-
504-025 Białystok

RAMA 7m, z ceownika 120mm.  
500zł 511-504-025 Białystok

RAMA stalowa 115x68cm 8szt z siat-
ka z drutu fi  4, oczka 3, 5x3, 5. np. 
na klatkę królikom. 20zł/szt. 511-
240-244 Sokółka

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 
3zł/mb 862-713-853 Zambrów 

RURY 90 i 100, 15-20zł. 20zł511-504-
025 Białystok 

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości. 12zł/mb 795-999-550
Białystok
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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.

II kw. 2022r. Od 8.100 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budynek nr 
8. 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.

II kw. 2022r. Od 5.350 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- osiedle Nowe Miasto- budy-
nek nr 7. „Osiedle Rekreacyjne”. Ostatnie mieszka-
nia o pow. 63-135m2, komórki lokatorskie w cenie 

mieszkania, garaże podziemne na poziomie -1.

I kw. 2022r.. Od 5.350 zł/m2

Osiedle Depowa- ostatnie dostępne mieszkania o
powierzchni 36-60 m2, kameralne położenie osie-
dla w sąsiedztwie ogródków działkowych, niewiel-
ka odległość 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 6.300 zł/m2
 Ostatnie 

Mieszkania!

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/Wasil-
ków. Najpopularniejsza inwestycja naszej fi r-

my. 4-piętrowe budynki z mieszkaniami o pow. 
34-82m2. Na parterze tarasy. Komórki lokator-
skie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1

II kw. 2021r. Od 5.400 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budy-
nek nr 6. Ostatnie dostępne mieszkania o 
pow. 61-98 m2, komórki lokatorskie w ce-

nie mieszkania, garaże podziemne na pozio-
mie -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

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu

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

113 mieszkań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu 
garaże, usługi na parterze i pierwszym piętrze. 

Aktualnie na wynajem 2 lokale usługowe.

gotowe do
odbioru.

Ostatnie lokale
usługowe

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fa-
brycznej  w Białymstoku, 51  mieszkań.

Ostatnie mieszkanie o powierzchni 69 mkw. Do 
mieszkania przynależy miejsce postojowe w ga-

rażu podziemnym oraz komórka lokatorska .

gotowe do
odbioru

Cena  6500zł/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. 

W ofercie ostatnie mieszkania o powierzchni o pow. 
40-66 mkw, lokale użytkowe o pow. 45-170 mkw.

gotowe do
odbioru

Mieszkania od 
5.700zł/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 wykończeniowych,
a także niezwykła funkcjonalność lokali i miej-

scowej infrastruktury zapewnią codzienny kom-
fort na najwyższym poziomie. Mieszkania o po-
wierzchni o pow. 28-70 mkw, lokale użytkowe o
pow. 42-120 mkw. Obecnie w ofercie są mieszka-

nia i lokale usługowe z V i VI etapu - budynek G i H.

III kwartał 2021 
r. i IV kwar-
tał 2022 r.

Mieszkania od 
6.200zł/mkw.,
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe

25-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to
świetnie zlokalizowany kameralny nowy pro-

jekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka for-
ma architektoniczna budynków będzie dosko-

nale współgrać z najbliższym otoczeniem, a 
tradycyjna technologia łączyć się będzie z naj-
wyższą jakością i nowoczesnością wykonania.
Mieszkania o powierzchni o pow. 35-70 mkw,

gotowe do
odbioru

Mieszkania od 
5.500zł/mkw.,

miejsca par-
kingowe 25-

30 tys. zł.

Kameralny, jednoklatkowy budynek mieszkal-
ny przy ul. Hugo Kołłątaja zlokalizowany na za-

mkniętym osiedlu budowanym przez naszą 
fi rmę blisko 20 lat temu. Architektura i kolory-

styka budynku nawiązuje do tej istniejącej obok. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 30-57 mkw,

IV kwartał 
2021 roku

Mieszkania 
od 6.200zł/

mkw., garaże 
36-40 tys. zł.
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RURY z tworzywa grubościenne do
zbudowanie namiotu 3 x 6 m. Były
użyte do takiej konstrukcji 100zł/
całość 606-758-757 Białystok 

SKRZYNIO palety, z transportem.
25zł/szt. 508-978-927 Białystok

STAL budowlana: pręty żebrowane,
kątowniki, dwuteowniki, rury. 2zł/
kg. 508-978-927 Białystok 

STAL dwuteownik 240mm, 340mm,
450mm.  1, 70zł/kg. 511-504-025
Białystok 

STEMPLE budowlane 3m, nie używa-
ne. 4, 50zł/szt. 600-768-549 Bielsk
Podlaski 

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

SŁUPKI ogrodzeniowe, rurka 9cm.
12zł/mb 511-504-025 Białystok

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

TARLINKA 6 cio -kątna. 1zł/szt. 571-
232-731 Ełk 

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 

WIERCENIE studni przyłącza hydro-
fory kompleksowo całe Podlaskie
100zł 600-176-759 Białystok

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe,
prawe do frezarki wrzeciono-
wej, 100 szt. 4zł/szt. 862-713-853
Zambrów

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

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. 
Mam ok 50 m² wysezonowane, za-
pakowane w paczki. Nadają się na 
drobne elementy galanterii stolar-
skiej, parkiet (bez felców) itp. 20zł/
m² 606-758-757 Białystok

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 90zł 511-
240-244 Sokółka

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

ZBIORNIK na olej opałowy 1500 li-
trów. 500zł 889-203-882 Choroszcz 

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

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 2 
komorowy, rozm 60x80. 80zł 862-
713-853 Zambrów

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów

BETONOWE podstawy słupów 
drewnianych 8szt 100zł 508-654-
114 Białystok 

C EG Ł A przedwojenna licówka 
ozdobna 1, 50zł/szt. 505-123-420
Choroszcz

CEGŁA szamatowa 53zł/szt. 508-
654-114 Białystok

DRZEWO tartaczne dłużyce i so-
sna, brzoza. 260zł/m³ 518-072-260
Łomża

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

DUŻY kamień 200zł 508-789-456
Białystok

DĄB tartaczny 6, 5m od średnicy 
90cm do 0, 60cm 650zł 504-476-
641 Suwałki

GRZEJNIK olejowy elektryczny 9-że-
berek, 2000Vat z termostatem  70zł
884-691-250 Białystok 

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

GRZEJNIKI żeliwne, 40 żeberek 9zł/
szt. 792-605-260 Augustów 

KAMIENIE polne, 40 zł za tonę 40zł/
szt. 508-654-114 Białystok 

KAMIEŃ budowlany rozbijany ko-
lorowy . 100zł/m³ 504-476-641
Suwałki

KUCHENKA gazowa-2 palnikowa, 
nowa, 71x37cm, kuchenka w kolorze 
srebnym(niebieska to folia ochron-
na) 180zł/szt. 508-073-762 Białystok 

KUPIE blachę trapezową 240m²  1zł
795-200-991 Białystok 
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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 Pawła II,
osiedle Młodych, Białystok.  Nowoczesny 8 kondy-
gnacyjny budynek, z garażami i miejscami postojo-
wymi w podziemiach. Doskonała lokalizacja, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Parku Antoniuk. Rozwinięta 
infrastruktura. Dogodny dojazd do centrum miasta. 
OSTATNIE MIESZKANIA O POW. od 53,77 do 54,23m2

II i III etap -
czerwiec 2021

Od 6200zł/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.

I kwartał 
2022 roku

5150zł/m2

GREEN GARDEN Jaspis 2, ul. Puchalskiego os. Ba-
gnówka - III ETAP , dwupoziomowe mieszkania
w zabudowie szeregowej o pow. od 67,62 m2

do 77,42 m2 z przynależnymi ogródkami i miejscem
postojowym. Cała inwestycja zostanie

oświetlona i wyposażona w plac zabaw.

Rozpoczęcie bu-
dowy III kwar-
tał 2021 roku

Zakończenie bu-
dowy IV kwar-
tał 2022 roku

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
www.inwestycjeekrasowski.pl

Osiedle na STOKU, Porosły, skrzyżowanie ulic Wierz-
bowej i Krętej  gm. Choroszcz. Mieszkania 2, 3, 4 
- pokojowe od 42 do 92 m2, na parterze z ogród-
kiem, na piętrze mieszkanie z balkonem i dużym 

poddaszem (antresolą). Miejsca postojowe w cenie.
Miejsca parkingowe dla rowerów. Osiedle na STO-
KU to zaciszne, urokliwe miejsce  w bezpośrednim
sąsiedztwie łąk, a dodatkowo na wyciągnięcie ręki  

znajdują się sklepy. Zaplanowaliśmy również dla
Państwa przestrzeń rekreacyjną w obrebie osiedla.
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

I i II etap zakoń-
czony. III etap

w przygotowa-
niu. Termin re-
alizacji III eta-
pu: II kw. 2021 
– III kw. 2022.

Od 3600zł/m2

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

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

Budmex Mieszkania Sp. zo.o.
ul. 3 Maja 14, 16-070 Choroszcz

tel. 791 767 022
biuro@budmex.net
www.budmex.net

Osiedle Zacisze w Choroszczy
Mieszkania i apartamenty u zbiegu ulic Sporto-

wej i Tulipanowej. Nowoczesny kompleks miesz-
kalny w otoczeniu zieleni, w cichej i spokojnej oko-

licy o wysokim standardzie. Metraże od 26 m2 
(kawalerki) do 106m2 (apartamenty) oraz loka-
le usługowe. Duże tarasy i balkony, przestron-
ne windy i wideofony. 2 place zabaw oraz ciąg

zieleni publicznej. Naziemne i podziemne miej-
sca parkingowe. Szybki dojazd do Białegostoku

Przedsprze-
daż budynku D
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V  AV  A

Kameralna zabudowa i komfort Kameralna zabudowa i komfort 
mieszkańców  mieszkańców  
VVilla Antoniuk to inwestycja usytuowana w północnej części Białegostoku. SprawdziVVsię doskonale jako mieszkanie dla singli, młodych małżeństw, a także rodzin VVz dziećmi. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2021r.VV

Villa Antoniuk to atrakcyjna kameralna niska zabudowa wielorodzinna z windami, idealna dla 
osób ceniących nowoczesność, komfort i spokój. Wyróżniają ją 2 niewielkie budynki mieszkalne. 
Pierwszy pięciokondygnacyjny przewidziano na 27 lokali mieszkalnych z windą oraz halą garażową 
podziemną. W budynku sześciokondygnacyjnym zaplanowano 55 mieszkań, 2 windy, halę garażową 
oraz część usługowo – handlową na parterze.

Inwestycja charakteryzuje się szerokim wachlarzem metraży od 30 do 89 m² i liczbą pokoi 
2, 3 i 4.

– Niewątpliwą zaletą inwestycji są przestronne balkony do 25 m², słoneczne 2 lub 3-stronne 
mieszkania, tarasy z ogródkiem oraz plac zabaw z bezpieczną lokalizacją. Dużym atutem inwestycji 
są miejsca parkingowe przystosowane do instalacji systemu ładowania samochodów elektrycznych 
– podkreśla Lech Fronckiel Prezes spółki BiaVita Development Sp. z o.o.

Stanowiska postojowe, w tym również miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane po-
między budynkami będą charakteryzowały się łatwym dostępem od strony wjazdu z ul. Hallera.

Zespół budynków nazwać można mini osiedlem, ponieważ dla wygody rodzin z dziećmi po-
wstanie plac zabaw, gdzie nawet najmłodsze pociechy będą mogły spędzać miło i przyjemnie czas.

Doskonała lokalizacja Villi Antoniuk w północnej części Białegostoku u zbiegu 3 dzielnic 
Dziesięciny I i II oraz Wysoki Stoczek z bezpośrednim dostępem do środków komunikacji miejskiej, 
w sąsiedztwie placówek oświatowych, infrastruktury usługowej, handlowej, sportowej i zdrowotnej, 
zapewni komfort nawet najbardziej wymagających klientów. Wybór mieszkania w Villa Antoniuk 
jest idealny niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.

O FIRMIE

Spółka BiaVita Development Sp. z o.o. Sp. k. jest częścią Grupy Kapitałowej SATORIA 
opartej w 100% na polskim kapitale. Spółka posiada udziały i akcje w wyspecjalizowanych 
podmiotach gospodarczych, których głównym obszarem działalności jest świadczenie usług 
hotelarsko-konferencyjnych, zarządzanie obiektami hotelowymi, a także wynajem powierzchni 
biurowych oraz budownictwo wielorodzinne.

Villa Antoniuk to kameralna niska zabudowa 
wielorodzinna z windami, którą wyróżnia:

  2 lub 3-stronne przestronne słoneczne mieszkania

  ponadstandardowa wysokość pomieszczeń

  tarasy z ogródkami

  balkony o powierzchni do 25 m²

  garaże przystosowane do instalacji systemu ładowania samochodów 
elektrycznych

  bezpieczna lokalizacja placu zabaw

  doskonała komunikacja

  sąsiedztwo pełnej infrastruktury usługowej, handlowej, edukacyjnej, spor-
towej i zdrowotnej.

NTAKOKONN AKKT:T:T:
Biuro Sprzedaży na tBiurrrroooo SpSSSpS rzrzzrr eddażażyy n tterererenenenennnieieie iiiiinwnwnwwesesesstytytyycjcjcjjiiii

ul. Antoniuk Fabbbbbryryryryryyycczczzc ny 4440/0/0/4848488488
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8 7+4+488 797988 763 3 9292929920000



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

MATERIAŁ na altankę 3.5mx3 dyle 
16x16, krokwie 6x12,  2.100zł 517-
732-477 Białystok 

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

OGRODZENIE na kojce lub bramę 
wys 125m długość 7m. 250zł 508-
789-456 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

PRZYDOMOWA oczyszczalnia ście-
ków 3000l kompletna nowa nie 
używana. 2.000zł 889-203-882
Choroszcz 

SIATKA leśna 4zł/m² 530-147-975
Sokołowo

STEMPLE cena od 4zł do 5zł 3zł/szt.
668-614-390 Białystok 

TERAKOTA 11m ciemno szary 30x30 
180zł/całość 508-715-029 Kleosin 

WANNA 80 zł, sedes ze spłuczką 100, 
2 zlewy kuchenne za 60 zł 60zł 690-
398-771 Białystok

ŁAŃCUCHY 4mm 6zł/mb 511-928-
792 Szumowo 

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
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-
731 Ełk 

GARNKI z grubym dnem, 19-czę-
ści nowe. 1.000zł 509-854-039
Białystok

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

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa 
Amica z piekarnikiem. 400zł 507-
627-924 Białystok 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik gazowy Mastercok, rożen 
obrotowy, opiekacz, reduktor, mało 
używana, jak nowa na działkę 380zł
511-240-244 Sokółka

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, 
piekarnik na gaz. 200zł 663-937-
643 Białystok 

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

LODÓWKA Amica, stan bdb 300zł
792-114-996 Sokółka 

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

LODÓWKO  zamrażarka. 350zł 508-
978-927 Białystok

MAGIEL domowy rosyjski 200zł602-
634-044 Białystok 

PRALKA Frania. 150zł 857-333-700
Białystok

PRALKA z podgrzewaczem 150zł
571-232-731 Grajewo 

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

SPRZEDAM blender elektryczny.
Bezpieczny przełącznik Praktyczny
wieszak Trwałe ostrze Instrukcja w
j.polskim Sprzęt NOWY w oryginal-
nym opakowaniu. 45zł663-206-992
Białystok

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

SPRZEDAM prodiż 600wat Białystok
piasta tel 503391530 68zł/całość
503-391-530 Białsytok

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

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

SZYBKOWAR polski, nowy 60zł794-
729-290 Białystok

WIRÓWKA do bielizny 150zł 571-
232-731 Grajewo 

WITAM, Sprzedam spirale-wąż do
przepychania rur, długość1, 5 M (jak
NOWA-użyta raz) i 3 M używana
poprzednio, kiedy nie było krótszej
. Cena za sztukę . 20zł 663-206-992
Białystok

WITAM, oferuję do sprzedaży po-
duszkę elektryczną produkcji pol-
skiej. Posiada zdejmowaną poszew-
kę, którą można prać, Ma paski/
zapięcia (można sobie przymocować
do ciala)  50zł663-206-992 Białystok

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała
3 szufl ady. Bardzo mało używana.
300zł/szt. 606-758-757 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 amica 50zł/szt.696-259-
935 Bielsk Podlaski 

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

KUPIE trampolinę używaną w 
bdb stanie. 1zł 604-249-320
Dobrzyniewo Duże

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

PRALKA 400zł 505-302-976 Kolno
PRALKA Roma 150zł 857-333-700
Białystok

PRALKA automat 250zł 609-499-
004 Pisz 

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

ZAMRAZARKA klapowa 40l, spraw-
na w dobrym stanie 100zł/szt. 728-
570-374 Boćki 

ZAMRAZARKA klapowa 60l, malo 
uzywana w dobrym stanie 200zł/
szt. 728-570-374 Boćki

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

Opał
BECZKI, kanistry, 20szt. 40zł/szt.
508-654-114 Białystok 

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

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 
90zł (10kg). 799zł/t 600-900-969
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, 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, olcha rąbana, 
sucha. 140zł 600-768-549 Bielsk
Podlaski 

DREWNO opałowe, pocięte i suche. 
150zł 510-640-625 Suwałki 

DREWNO opałowe, sosna, w me-
trach. 85zł/mp 600-768-549 Bielsk 
Podlaski 

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 olszowe, 2, 70 i 5, 50 m²,
drzewo tartaczne, gotowe do za-
ładunku 130zł/m³ 862-751-135
Wysokie Mazowieckie 

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

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

DRZEWO rąbane. 150zł 508-995-
628 Mońki

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 605-
962-475 Białystok 

JESION do kominka, 2 letni, gru-
bo rąbany. 200zł/m³ 508-654-114
Białystok 

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 

OLCHA na pniu, gruba. 190zł/m³
602-615-159 Milejczyce

PELLET drzewny dębowy 800zł/t
515-076-758 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 

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

WIADRA, 20 litrowe. 10zł/szt. 884-
691-250 Białystok

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

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

OPAŁ brzoza olcha 3m. 140zł 664-
090-487 Gm.Michałowo 

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

DRZWI i blaty do pieca, różne. 50zł/
szt. 508-789-456 Białystok 

DWA obrazy wymiary 52x62. 170zł/
szt. 791-507-984 Lipsk

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-084
Białystok

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

MASZYNA krawiecka Singer, pedałowa, 
niemiecka 500zł889-203-882 Choroszcz 2

MEBLE przedwojenne. 3.000zł 698-
335-624 Białystok

OKNA stalowe 10szt, cena od 100zł 
do 150, okna ok 100 letnie. 100zł
609-499-004 Pisz

PIANINO 1.000zł 511-928-792
Szumowo

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

PRZEDWOJENNA walizkowa maszy-
na do szycia Retro. 500zł 796-700-
660 Białystok

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

STÓŁ+ 6 krzeseł, komoda 1.150zł
862-776-782 Ciechanowiec 

SZAFA 100-letnia. 1.900zł 668-178-
073 Wysokie Mazowieckie 

SZTUĆCE posrebrzane, 48 sztuk  
1.000zł 857-333-700 Białystok 

FORTEPIANY zabytkowe 3szt cena 
od 7tys. do 100tys.7.000zł511-928-
792 Zambrów

MASZYNKA elektryczna Charkiew 109 
używana.120zł511-240-244 Sokółka 4

OBRAZY 10szt, cena od 500zł do 5tyś 
500zł 511-928-792 Szumowo 

Ogród
2 wykaszarki ogrodowe 120 zł i 3 ko-
siarki ogrodowe 250 -300 zł 120zł/
szt. 571-232-731 Grajewo 

DESKI do prasowania z pokrowcami 
2 szt, 60-80 zł 605-962-475 Białystok 

GRILL trójnóg, ruszt ze stali nie-
rdzewnej, średnica 60cm, gm. Nowe 
Piekuty.250zł505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie 

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

HUŚTAWKA ogrodowa, metalowa,
dla dzieci, możliwośc dowozu i za-
montowania. 500zł 507-627-924
Białystok 

HUŚTAWKA ogrodowa, nowa. 950zł
505-603-916 Wysokie Mazowieckie 

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok 

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

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924
Białystok 

MAUSER zbiornik 1000l, czysty, w
pełni sprawny, możliwość dowozu. 
299zł 512-210-848 Grajewo 

SIEDZISKO do huśtawki ogrodowej,
boczki żeliwne, nowe 150zł 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie 

SKRZYNIE na kwiaty 40x60, wyko-
nane z olchy. 100zł/szt.731-523-422
Turośń Kościelna

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l 
na szambo i deszczowke po artyku-
lach spozywczych 100zł 884-774-
215 Białystok

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l.
na deszczowke szambo na wode 
dzialke i budowe na przeciery wina 
do kiszenia ogorkow kapusty na po-
mosty 100zł 881-263-522 Białsytok 

SPRZEDAM kontener wymiary: 
4x2x2m może służyć jako magazy-
nek lub schowek na działkę, ogród, 
z dowozem i rozładunkiem. 2.200zł
788-351-975 Białystok

STUDNIA ogrodowa, drewniana, 
nowa, pomalowana. 1.600zł 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie 

STÓŁ +ława, dł. 190cm, drewno so-
snowe, podstawa żeliwna. 420zł
504-996-396 Sokółka

STÓŁ +ławka dł. 140cm, podstawa 
żeliwna, sosna syberyjska. 500zł
504-996-396 Sokółka

T U J A Szmaragd w donicy 2l 
Wysokość: 80-100 cm Uprawa na 
podlasiu Promocja, Możliwy trans-
port 10zł/szt. 793-096-471 Supraśl 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l 
po art.spozywczych na deszczowke, 
szambo, przeciery wina, pasze i 
wode dla zwierzat, do kiszenia ka-
pusty ogorkow-itp. 100zł 881-263-
522 Białystok 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l 
po art.spozywczych na deszczowke, 
szambo, przeciery wina, pasze i 
wode dla zwierzat, do kiszenia ka-
pusty ogorkow-itp. 100zł 792-624-
206 Białystok

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l 
po spozywce dobre na deszczowke, 
na szambo, na pomosty, na przecie-
ry wina, na wode i pasze dla zwierzat  
100zł 537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l-
po artykulach spozywczych brazowe 
mozliwosc dowozu odplatnie bialy-
stok okolice podlasie 100zł884-774-
233 Białystok

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l-
po artykulach spozywczych czarne 
dobre na szambo na deszczowke 
na pomosty 100zł 696-774-177
Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po 
spozywce 220 litrow kolor brazowy 
nadaja sie na deszczowke, wode, 
przeciery wina, do kiszenia ogor-
kow kapusty, trzymania wody pa-
szy dla zwierzat 100zł 884-774-215
Białystok 

SPRZEDAM beczki plastikowe po 
spozywce 220 litrow na deszczowke 
i szambo mozliwosc dowozu -od-
platnie 100zł 884-774-233 Białystok

TUJE i bukszpany, cena do negocjacji 
3zł 516-559-369 Białystok

WIALNIA do ogrodu 150zł 530-147-
975 Sokołów Podlaski 

WÓZEK ogrodowy, dwa kółka, na ło-
żyskach 120zł856-501-559 Białystok 

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

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻE kuchni, łazienek, me-
bli. Wywóz. 883-688-417 Białystok

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296 Białystok

MALOWANIE, szpachlowanie, gla-
zura, terakota, przeróbka elektryki.
Wykończenia całościowe wnętrz,
docieplenia. 534-697-551 Białystok

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

NAPRAWY rynien, dachów, komi-
nów, tynkowanie i docieplanie ko-
minów wełną mineralną, montaż
włazów dachowych. 797-513-715
Białystok

PROFES JONALNE Czyszczenie, 
Impregnacja Koloryzacja: ?Kostki
brukowej ?Elewacji ?Dachów
?Ogrodzeń ?Tarasów Białystok
+-200km Zapraszam do kontaktu
Tel. 511168127 5zł/m² 574-355-143
Białystok

PRZYJMĘ zlecenia na remonty/wy-
kończenia. Nie robimy przemysłó-
wek 518-546-217 Białsytok

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/WYKOŃCZENIA kom-
pleksowo. Przyjmę zlecenia. Nie ro-
bimy przemysłówek. 518-546-217
Białystok

 SZEROKO rozumiane usługi 
remontowo-budowlane oraz 

wykończenia wnętrz.  511-950-519
Białystok

SZPACHLOWANIE, malowanie, gla-
zura, panele. 881-928-391 Białystok

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok

USŁUGI remontowe. Przyjmę zlece-
nia. Tylko domy i mieszkania. 507-
709-182 Białystok

WITAM, zlecę wykonanie elewacji
budynku (styropian) wraz z tynko-
waniem Lokalizacja : Trześcianka
gm. Narew ( 30 km. od Białegostoku)
Kontakt : 509 049 897 509-049-897
Białystok

WIERCENIE studni przyłącza hydro-
fory kompleksowo całe Podlaskie
100zł 600-176-759 Białystok

DEMONTAŻE, remonty, wykończe-
nia. 690-398-771 Białystok

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok

REMONTY, tynki, wytrawy dekora-
cyjne, wykończenia wnętrz 882-698-
490 Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne

INSTALACJE elektryczne w miesz-
kaniach/domach- nowych/remon-
towanych-solidnie, kompleksowo.
Instalacje centralnego odkurzania.
660-721-543 Białystok
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SATO Sp. z o. o.
ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok

tel. 501 633 755, 85/65 27 051 
www.sato.com.pl

Osiedle RIVER HAUSE, 6 domów w zabudowie bliź-
niaczej, przy ul. Wasilkowskiej 36B w Jurow-

cach. Działki od 420 do 500 m2, ogrody od stro-
ny południowej. Powierzchnia domu 138,80 

m2 plus dwustanowiskowy garaż o pow. 33,06 
m2, salon, 4 sypialnie, garderoba, pralnia. Kom-

pletny stan deweloperski, nowoczesna archi-
tektura, możliwość własnej aranżacji I piętra. Te-

ren wokół ogrodzony i zagospodarowany.

Termin od-
bioru: 2021

Cena: 630 tys.

Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej (tyl-
ko 3 budynki), ul. Plażowa (róg Piaskowej),  Biały-
stok. Powierzchnia mieszkalna: 129,53 m2 (w tym 

garaż 19,38 m2).  Kompletny stan deweloperski, trzy 
poziomy, garaż w budynku, 3 sypialnie, ogród, bal-
kon 17,33 m2.  Dojazd asfaltowy,  5,5 km do ścisłe-
go centrum, 650 m do SP, 2 km do plaży miejskiej.

Termin od-
bioru: 2022

Cena:499 tys.
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PŁYTKI WIELKIEGO FORMATU

SStanowią doskonałe tło dla wielu aranżacji i podkreślają 
nowoczesny charakter przestrzeni, tworząc jednolite
powierzchnie. Co więcej do złudzenia mogą przypominać 

kamień, metal, a nawet drewno. Płytki wielkoformatowe
cieszą się coraz większym zainteresowaniem a do swoich 
wnętrz wybierają je głównie miłośnicy unikalnych designów.

Płytka wielkoformatowa, czyli jaka? Jeszcze niedawno dużym 
formatem nazywano płytki, których wymiary wynosiły 60x60 
cm i 60x120 cm i nie były powszechnie stosowane w aranżacji 
wnętrz. Zmieniło się to radykalnie w ostatnim dziesięcioleciu i dziś 
te wymiary stały się standardowe i są one dostępna w ofertach 
wszystkich producentów. Ale rynek wnętrzarski poszedł o krok 
dalej. Popularność tych rozmiarów sprawiła, że producenci zaczęli 
oferować coraz to większe formaty płytek, a architekci chętnie 
wykorzystują je do aranżacji wnętrz.

Można przyjąć że płytki w formacie XXL to takie o rozmiarze 
boku większym niż 120 cm.

– W naszej ofercie są dwa rozmiary płytek w mega forma-
cie. Gresy 120x240cm i 80x160 cm. Doskonale sprawdzają się 
w kuchniach, łazienkach czy salonach. Są mrozoodporne, nie-
zwykle trwałe, odporne na plamy i zabrudzenia. Większy rozmiar 
z powodzeniem można wykorzystać tam, gdzie nie ogranicza nas 
przestrzeń. Będą doskonałym rozwiązaniem nie tylko na podło-
gę ale również na ścianę w salonie czy też w sypialni. Rozmiar 
80x160 cm dedykowany jest do pomieszczeń nieco mniejszych, 
gdzie nadal chcemy uzyskać efekt lustrzanej powierzchni – mówi 
Karolina Cichanowicz, Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaż 
w salonie Netto.

Płytki wielkoformatowe prezentują się wyjątkowo estetycz-
nie. Duże wymiary sprawiają, że można nimi pokryć większą 
powierzchnię i zyskać minimalistyczny efekt, gdzie takie elementy 
jak łączenia czy fugi nie będą zwracać uwagi.

Dzięki zastosowaniu we wnętrzu wielkiego formatu, spra-
wiamy że nasza przestrzeń ma ekskluzywny charakter. Do tego 
płytki, na których ilość zastosowanych fug jest minimalna są bar-
dzo praktyczne w użytkowaniu i łatwe w utrzymaniu czystości.

Montaż i transport płytek wielkoformatowych nie stanowi 
dzisiaj problemu. Płytki są specjalnie pakowane i transportowa-
ne w dedykowanych skrzyniach, dzięki czemu unika się ryzyka 
uszkodzeń. Do dyspozycji wykonawców są też specjalne przy-
ssawki, dzięki którym przenoszenie takiej płytki jest ułatwione. 
Do montażu rozmiaru XXL należy używać kleju dedykowanego 
wielkim formatom oraz klipsów samopoziomujących.

Jednym słowem: płytki w rozmiarze XL wyglądają bardzo 
elegancko. Płaszczyzna wykończona przy ich użyciu prezentuje 
się bardziej minimalistycznie, niż w przypadku odpowiedników 
o tradycyjnych rozmiarach.

O FIRMIE

Firma NETTO jest producentem płytek ceramicznych. 
To pierwsza Europejska Fabryka, która cały swój kapitał 
produkcyjny ulokowała w Indiach. NETTO to synonim 
doskonałej jakości produktów. Naszą misją jest zapro-
ponowanie unikalnych wzorów płytek, oferując przy tym 
ceny poniżej wyobrażeń. Pasja, zaangażowanie i wiedza, 
w połączeniu z dbałością o szczegóły pozwala spełniać i za-
spokajać oczekiwania klientów z rynku zarówno polskiego 
jak i zagranicznego.

KONTAKT:
Biuro Handlowe NETTO PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

Narodowych Sił Zbrojnych 23
15-690 Białystok, Poland

NIP:542-322-73-40
tel: +48 85 710 18 37

e-mail: biuro@netto.net.pl
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Kwiaty na balkon Kwiaty na balkon 
– jak wybrać najpiękniejsze?– jak wybrać najpiękniejsze?
UUprawianie kwiatów na balkonie to popularna 

forma zagospodarowania tej przestrzeni 
wypoczynkowej. Jednak aby stworzyć 

funkcjonalny i piękny, kwiecisty ogród zaraz
za oknem, warto poznać gatunki, które będą w tym 
miejscu dobrze wzrastały i najefektowniej udekorują
otoczenie. Jakie rośliny na balkon będą najlepsze?

Kwiecień w ogrodzie to czas porządków po zimie, wysiewów 
i sadzenia. To najlepszy okres na podejmowanie decyzji, jakie 
rośliny zagoszczą na naszych balkonach i tarasach w tym sezonie. 
Hodowcy Giełdy Kwiatów przy ulicy Andersa w Białymstoku 
doradzą Państwu najlepsze rozwiązanie.

Wybierając odpowiednie kwiaty na słoneczny balkon 
stworzysz przestrzeń, w której będziesz chętnie przebywać 
wraz z rodziną i przyjaciółmi. Dodatkowo strefę tę możesz 
wykorzystać także do uprawy ziół lub niewielkich krzewów 
owocowych, np. malin, borówek czy truskawek, i czerpać 
z nich korzyści w czasie gotowania. Co więcej, kwiaty bal-
konowe będą wabiły pszczoły i zapewniały im pokarm, a te 
będą mogły zająć się pożyteczną pracą, zapylając rośliny 
dookoła.

DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ BIAŁOSTOCKĄ GIEŁDĘ KWIATÓW?

Hodowcy kwiatów posiadają wieloletnie doświadczenie i ofe-
rują największy wybór wysokiej jakości roślin od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni. Ceny również są konkurencyjne.

– Od wielu lat zajmujemy się produkcją i sprzedażą naj-
piękniejszych kwiatów na każdy balkon, taras i ogród. Naszymi 
atutami są doświadczenie oraz kierunkowe wykształcenie, dzięki 
czemu nasze kwiaty są najwyższej jakości. Oferujemy szeroki 
wybór roślin od wczesnej wiosny do późnej jesieni przez co każ-
dy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie – mówi pan Ireneusz 
z gospodarstwa w Hryniewiczach.

W swojej ofercie ma kwiaty: wczesnowiosenne (bratek, pri-
mula, żagwin, skalnica, jaskier, stokrotka oraz niezapominajka), 
rabatowe (aksamitka, bobik, lobelia, werbena, smagliczka, pe-
tunia, szałwia, mrozy, celozja, kroplik, niecierpek), balkonowe 
(pelargonia, begonia, surfinia, tunbergia, sanwitalia, lobelia 
zwisająca, bidens, milion dzwonków, wilczomlecz, truskawka 
zwisająca, fuksja, bakopa) a także wieloletnie byliny i zioła.

JAKIE KWIATY NA BALKON SPRAWDZĄ SIĘ NAJLEPIEJ?

Najlepsze kwiaty na balkon to te, które zapewniają obfi te
kwitnienie – gęste bukiety przywieszone na barierkach nie tylko 

ozdobią przestrzeń, ale też zapewnią Ci więcej prywatności. Jakie 
kwiaty na balkon wybrać?

  pelargonia – to kwiat balkonowy, który przychodzi każ-
demu na myśl jako pierwszy. Gęste, czerwone kwiaty to ich 
znak rozpoznawczy;
  surfi nia – inaczej petunia kaskadowa, posiada kwiaty 
w wielu kolorach, co pozwala na stworzenie wielobarwnej 
kompozycji na balkonie;
  dalie – to idealny kwiat na słoneczny balkon. Jeśli za-
pewnisz mu osłonę od wiatru, odwdzięczy się licznymi, 
różnokolorowymi kwiatami;
  fuksje – warto też rozważyć wybór kwiatów balko-
nowych zwisających, np. fuksji. Zimą można przenieść 
ją do mieszkania;
  werbena – to idealny kwiat dla tych, którzy chcą się cie-
szyć urokiem roślin balkonowymi jak najdłużej. Kwitnie 
od lipca aż do późnej jesieni.

Jeśli jesteś zainteresowany wynajęciem miejsca na sprzedaż 
sadzonek, skontaktuj się z biurem Podlaskiego Centrum Rolno-
Towarowego SA

Tel. 516 -867 -741
e-mail: biuro@podlaskiecentrum.pl



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

WIERCENIE studni przyłącza hydro-
fory kompleksowo całe Podlaskie  
100zł 600-176-759 Białystok

Transport-przeprowadzki

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  884-774-233
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

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 busy do-
stawcze do wynajecia z kierowca 
do przeprowadzki przewozu rzeczy 
bialystok podlasie cala polska 7-dni 
537-191-795 Białystok

TRANSPORT i przeprowadzki, busy 
dostawcze do wynajęcia z kierowcą 
bialystok podlasie cala polska  881-
552-236 Białystok 

TRANSPORT i przeprowadzki, busy 
dostawcze do wynajęcia z kierowcą 
bialystok podlasie cala polska  883-
927-423 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 

TRANSPORT przeprowadzki-drobne, 
bagażówki-wywozimy na wysypisko 
meble, agd-rtv, elektronikę-itp.rze-
czy 884-774-233 Białystok 

TRANSPORT przeprowadzki-drobne, 
bagażówki-wywozimy na wysypisko 
meble, agd-rtv, elektronikę-itp.rze-
czy 884-774-233 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

USŁUGI transportowe laweto do 3, 
5 tony przewóz aut oraz maszyn rol-
niczych 7 dni w tygodniu  12.345zł/
szt. 512-576-250 Łomża 

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w tygo-
dniu 2 4 h 132.432zł/szt. 512-576-
250 Łomża

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w tygo-
dniu 24h 1.234zł/szt. 512-576-250
Białystok

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w tygo-
dniu cały kraj zapraszam atrakcyj-
ne ceny 1.234zł/szt. 512-576-250
Łomża 

Naprawa RTV, AGD

NAPRAWA komputerów. 888-792-
189 Białystok 

NAPRAWA sprzętu komputerowego 
oraz AGD z dojazdem do klienta, naj-
taniej 888-792-189 Białystok

Doradztwo i fi nanse

1 Ubezpieczenia OC/AC 2) Najlepsze
oferty z rynku. 3) Wszystko w jed-
nym miejscu SPRAWDŹ i przeko-

y y ) y j

naj się sam Zapraszam do kontaktu
email lub bezpośrednio na stronę (
LINK kopiuj i wklej ) &gt;&gt;&gt;
123-456-789 Piła

 ĭ KREDYTY RÓŻNE, LE
ASING, CZYSZCZENIE RE
JESTRÓW BIG, BIK, PISMA 
RÓŻNE, SKARGI, DORADZ
TWO FINANSOWE, PRAW
NE. 515-048-900 Białystok 

 ĭ KREDYTY RÓŻNE, LEASING, 
CZYSZCZENIE REJESTRÓW BIG, 
BIK, PISMA, SKARGI, DORADZ
TWO FINANSOWE, PRAW
NE. 515-048-900 Białsytok 

OFERTY kredytowe prywatne i fi r-
mowe wszystkich banków w jed-
nym miejscu z dojazdem do Klienta.
Szybki proces, minimum formal-
ności. Zapraszamy do kontaktu
+48798619280. 1.000zł/całość
798-619-280 Łapy

 POZYCZKA do 1000zł.  507-573-503
Białystok 

 ĭ POŻYCZKI HIPOTECZNE POD 
GRUNTY ROLNE BEZ BIK I 
BAZ, UMOWA NOTARIALNA, 
RRSO OD 30% ROK, SZYBKO,
UCZCIWIE I PROFESJONALNIE 
24/H. 577-873-616 Białystok

WEZMĘ pożyczkę poza bankową do
2000zł z legalnej firmy posiadam
stałe źródło dochodu 733-540-141
Białsytok

ZOBACZ co zainteresuje! http://
cobra.produktyfi nansowe.pl 000-
000-000 Białystok 

 KREDYTY i ubezpieczenia.  
500-841-661 Białystok 

Zdrowie i uroda

KULE inwalidzkie, 2szt.80zł601-323-
135 Białystok 

WÓZEK inwalidzki, nowy. 500zł 601-
323-135 Białystok

Inne usługi

DEZYNSEKCJA, dezynfekcja, de-
ratyzacja. Dyskrecja. 883-688-417
Białystok

DROBNE naprawy. Montaż mebli z
paczki. 883-688-417 Białystok 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296 Białystok 

O D w i e l u  l a t  z a j m u j e  s i ę
Jasnowidzeniem. Jest ono oparte na
darze KTÓRY otrzymalam po śmierci

p

klinicznej. Twój głos i wibracja Twoje
energii a przede wszystkim zdjęcia
bardzo mi w tym pomogą.Ten dar
k 50zł/szt. 601-354-939 Białsytok

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych
przedmiotów mieszkania, domy,
strychy, piwnice, garaże, itp . 517-
332-545 Czarna Wieś Kościelna 

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych
przedmiotów mieszkania, domy,
strychy, piwnice, garaże .  517-332-
545 Czarna Wieś Kościelna

RYTUAŁ to bardzo silne działanie
które ma nam na celu dać to, czego
tak naprawdę pragniesz. Działanie
to jest w pełni bezpieczne, a ja wy-

konuje je tak, aby efekty były wi-
doczne jak najszybciej. Nieste 100zł
601-354-939 Białsytok

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

UTYLIZACJA starych mebli, sprzętu 
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok 

WYCINANIE, podcinanie konarów 
drzew stanowiących zagrożenie 
dla domów mieszkalnych i budyn-
ków gospodarczych.  797-513-715
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.  884-774-215
Białystok 

W Y WIOZĘ złom. 693-409-808
Białystok 

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

DRZEWO wiśni do wędzenia, 200zł 
m³. 200zł 511-504-025 Białystok

RÓŻE pnące. 5zł/szt. 516-559-369
Białystok 

DONICZKOWY aleos, 4-letni 30zł/
szt. 517-137-155 Białystok 

KURY ozdobne 50-100 zl za szt 50zł
501-379-997 Zabłudów

OWCZAREK niemiecki, 2-letni do 
pilnowania posesji 400zł 790-395-
352 Pisz 

Kupię / przyjmę
KUPIĘ daturę czerwoną. 696-564-
454 Białystok 

JAJA lęgowe kur ozdobnych 3-5 zl 
za sztuke 3zł 501-379-997 Białystok

Oddam
ODDAM kotka w dobre ręce. 692-
922-569 Białystok

KR Z AK winogron 857-437-075
Białystok 

Akcesoria
KLATKA dla ptaków, stan idealny. 
50zł 609-758-945 Białystok

POMPA do wody, grzałka oraz ka-
mienie do akwarium100zł605-962-
475 Białystok

KLATKA dla ptaków, chomików, stan
idealny.  40zł 726-542-528 Białystok
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Usługi

WIERCENIE studni przyłącza hydro-
fory kompleksowo całe Podlaskie 
100zł 600-176-759 Białystok

Sprzęt sportowy

H A M A K . 120zł 692-922-569
Białystok 

LOTNIA. 100zł 692-922-569 Białystok 
NAMIOT 3 osobowy. 100zł 571-232-
731 Ełk 

NARTY zjazdowe rozm. 25-26. 300zł
856-616-814 Białystok

PONTON gumowy, nowy, 2 osobo-
wy, z ławeczkami. 400zł 571-232-
731 Ełk 

ROWER domowy do ćwiczeń. 250zł
505-302-976 Kolno 

ROWER treningowy stacjonar-
ny nowy. 370zł 728-860-389
Michałowo 

ROWER treningowy. 250zł 501-379-
997 Białystok

TRENAŻER do ćwiczeń na leżą-
co, stan db. 100zł 609-758-945
Michałowo 

URZĄDZENIE do ćwiczeń na ręce i 
nogi tzw. trenażer. 150zł 601-323-
135 Białystok 

WĘDKI spiningowe z przelotkami, 
dł. 2.15m, 4szt 30zł/szt. 605-962-
475 Białystok 

KAJAK nieużywany z prlu 500zł/szt.
606-951-466 Kleosin 

ŁYŻWOROLKI męskie 7, nowe. 110zł
862-713-853 Zambrów

ŁYŻWY fi gurowe 19, 5, 21, 5, dziew-
częce, białe 50zł 605-962-475
Białystok 

ŁYŻWY fi gurowe, białe, rozm. 37 i 
rozm. 18, skórzane. 20zł/szt. 794-
729-290 Białystok

ŁYŻWY hokejowe, męskie, rozm. 27, 
używane, czarne 70zł 605-962-475
Białystok

ŁÓDKA 4 osobowa +przyczepka, sil-
niki 3szt (1 spalinowy, 2 elektrycz-
ne), akumulator żelowy 100Ah, 4 
kapoki, pokrowce na siedziska i na 
łódkę, dł. 3.10m. 10.500zł 668-214-
078 Białystok 

ŁÓDKA plas  kowa z silnikiem spali-
nowym 5KM. 1.500zł 696-950-525
Hajnówka

Ł Ó D K A plastikowa, nowa, 2, 
10x1.10m. 1.200zł 571-232-731 Ełk 

ŁÓDKA wędkarska, nowa, ze sklejki. 
800zł 663-055-672 Ełk

ŁÓDŹ turystyczno- wędkarka 8 oso-
bowa, plas  kowa, solidnie wykona-
na, szeroka, silnik spalinowy 30KM. 
3.500zł 518-424-077 Mońki 

Rowery

2 rowerki 2-6 lat, 70 zł za szt 70zł/szt.
508-789-456 Białystok 

ROWER Gazela z przerzutkami. 250zł
692-922-569 Białystok 

ROWER Holenderski Damka koła 28 
cali. 550zł 692-118-493 Suchowola 

ROWER Jubilat, stan bdb. 250zł 507-
975-896 Białystok

ROWER Sparta 3 biegowy, stan bdb 
zamienię na elektryczny lub spali-
nowy. 1zł 507-975-896 Białystok 

ROWER Sparta, koła 24 cale, 3 biegi 
w piaście, niebiesko- czerwony, stan 
bdb, oryginał. 700zł 516-163-566
Siemiatycze 

ROWER damka marki Bauer, koła 28 
cali, przerzutki Shimano 7+3, stan 
db. 500zł 516-163-566 Siemiatycze 

ROWER dziecięcy od 3lat. 85zł 508-
789-456 Białystok

ROWER górski młodziezowy. 400zł
507-627-924 Białystok 

ROWER górski młodzieżowy. 300zł
507-627-924 Białystok 

ROWER koła 28 cali, stan bdb. 250zł
507-975-896 Białystok 

ROWER sparta 3 biegowy stan bdb. 
850zł 507-975-896 Białystok

ROWER sparta 3 biegowy stan bdb. 
850zł 507-975-896 Białystok

ROWERKI dla 2 latka 75zł 508-789-
456 Białystok

ROWERY treningowe 7szt, 200-
300zł. 200zł 602-634-044 Białystok 

ROWERY używane, 10szt, 50-300zł.. 
50zł 501-379-997 Białystok

ROWERY używane, 20szt, 50-400zł 
szt. 602-634-044 Białystok

ROWERY używane, miejskie 2szt., 
350zł młodzieżowy 150zł. 150zł
862-713-853 Zambrów

AKUMUL ATOR bateria żelowa
Hongli 36volt 10A do roweru E-bike 
100zł 696-564-454 Białystok

DAMSKI magnum, mało używany
800zł/całość 662-880-493 Białystok

ROWER elektryczny stan bdb.  
2.000zł 507-975-896 Białsytok

SKŁADAK uniwersal, koła 24 200zł/
szt. 514-625-950 Kleszczele 

TANDEM stylowy marka schin, stan
idealny 1.900zł 606-951-466 Kleosin 

ZIELONY, zadbany, c. zamek, el. szy-
by, oc ważne, przegląd na 10 miesię-
cy. 250zł 602-615-159 Milejczyce 

ŁADOWARKA 36 volt do roweru 
Herkules, Sparta 100zł 696-564-
454 Białystok 

Muzyka

AKORDEON rosyjski, nowy, mło-
dzieżowy. 1.500zł 862-713-853
Zambrów 

AKORDEON włoski Moressi (Paulo
Soprani) 120 basów, 4 głosowy, stan
bdb. Cena do uzgodnienia. 3.200zł
500-067-949 Sokółka 

KUPIĘ harmonie pedałową.  1zł 511-
928-792 Szumowo

PIANINKO Yamaha, dł. 90cm. 250zł
862-713-853 Zambrów 

PIANINO Calisia stan db. 1.100zł
603-162-549 Tykocin 

TRĄBKA Bach USA, ustnik yamaha 
japoński, cena do uzg. 920zł 791-
507-984 Augustów 

Rękodzieło
MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły,
krzesła, inne 50zł/szt. 501-545-296
Białystok

ORZECH włoski, stary na pniu 900zł
693-409-808 Białystok 

Inne
DESTYLATOR do produkcji alkoholu
96% zbiornik 50l ocieplany kolumna
abratek, elektryczny, caky wykona-
ny z kwasowki. 1.200zł/całość 515-
396-009 Augustów 

KSIĄŻKI i czasopisma o tematyce
piłkarskiej, 5-20zł. 5zł 692-922-569
Białystok

RYSUNKI żołnierzy polskich, koni i
orłów, 10-20zł. 10zł 856-521-672
Białystok

STARE, oryginalne mapy sztabowe-
-wojskowe i inne dawnych ziem pol-
skich i przyległych, wydane od XIX
w do 1944r obrazują miedzy innymi
Podlasie Kresy. 30zł 668-759-868
Białystok

ZNACZKI cena od 1zł do 10zł 692-
922-569 Białystok 

ZNACZKI, 1-10zł. 1zł 692-922-569
Białystok

CZASOPISMA różne ok. 100szt
50zł/całość 726-542-528 Białystok

Kupię
KUPIĘ antyki, starocia, militaria, me-
dale, odznaczenia, zabawki, rowe-
ry, itp. 517-332-545 Czarna Wieś
Kościelna

KUPIĘ koło z silnikiem do roweru
elektrycznego i części. 507-627-924
Białystok

KUPIĘ militaria, odznaki, medale,
mundury, itp 517-332-545 Czarna
Wieś Kościelna

KUPIĘ rower damka, koła 26 cali, stan 
obojętny. 507-975-896 Białystok 

KUPIĘ rower elektryczny lub używa-
ny. 507-627-924 Białystok

KUPIĘ rower elektryczny. 507-975-
896 Białystok 

KUPIĘ silnik do łodzi wędkarskiej.
693-409-808 Białystok 

KUPIĘ łódkę kabinową.  696-950-
525 Hajnówka

KUPIĘ kije do Nart 856-616-814
Białystok

KUPIĘ rower elektryczny. 789-051-
857 Suwałki 

SANIE konne 1zł 501-379-997
Zabłudów

Odzież nowa
FARTUCH bawełniany, nowy, duży
rozmiar. 20zł 794-729-290 Białystok

GARNITUR męski elegancki Lavard,
ciemny granat, z metką, na 188cm,
pas 108cm. Cena zakupu 1600zł.
Cena do uzg. 450zł 531-540-521
Białystok

GARNITURY 2 szt nowe ciemne, ele-
ganckie i modne wzory 182/96/84,
cena do uzg. 150zł/szt. 797-542-
353 Białystok 

KURTKI skórzane męskie, ocieplane
kożuchem, rozm rozm 52, wzrost
176cm, 3szt. 50zł/szt. 862-713-853
Zambrów

RĘKAWICE damskie, skórzane, czar-
ne, białe futerko, 10 szt 25zł/szt.
605-962-475 Białystok

GARNITUR na 176cm. 100zł 504-
352-084 Białystok 

MARYNARKI 3 szt nowe ciemne, ele-
ganckie i modne wzory roz. 180/170,
cena od 50-100zł szt., cena do uzg.
50zł/szt. 797-542-353 Białystok

UBRANIE robocze, fartuch i kombi-
nezon, 6 szt, cena do ustalenia 30zł/
szt. 511-240-244 Sokółka 

Odzież używana
ALBA dziewczęcą cena do uzg. więcej
informacji pod tel. 100zł 668-178-
073 Wysokie Mazowieckie 

GARNITUR męski 2szt duży rozmiar.
50zł/całość 609-758-945 Białystok 

GARNITUR męski 2szt. 50zł/szt. 729-
971-047 Białystok

GARNITUR męski, bardzo duży roz-
miar, 2szt. 50zł/całość 601-323-135
Białystok 

GARNITUR męski, duży rozmiar,
wzrost 180cm, na 150kg wagi, 2szt.
100zł 726-542-528 Białystok 

GARNITURY męskie duży roz-
miar używane. 50zł 729-966-462
Białystok 

KOŻUCH męski, rozm. 170x100.
800zł 856-616-814 Białystok

SUKNIA ślubna, rozmiar 38. 1.200zł
797-542-353 Białystok 

UBRANIA damskie roz., 38 do 44
( sukienki, spódnice, płaszcze itp)
cena od 2zł do 5 zł. 531-540-521
Białystok 

KOŻUCH męski długi roz. 48(S-L),
brąz, miękki, stan bdb, cena do uzg.
160zł 511-240-244 Sokółka 

Inne
ARTYKUŁY malarskie, płótno, pędz-
le, sztalugi, palety, 20-50zł. 20zł 692-
922-569 Białystok

BANIAK szklany na nalewkę 5l. 10szt
12zł/szt. 517-444-093 Łapy

B A N I A K I plastikowe, 10 0 0 l
200zł/szt. 531-050-092 Wysokie
Mazowieckie 

BUTELKI 0.5 l po piwie, brązowe,
czyste, z długą szyjką, bez etykiety.
0, 50zł/szt. 888-501-191 Białystok

GALON do wina 60 litrów. 80zł 571-
232-731 Ełk 

GĄSIOR na win 5l, 10 szt. 12zł/szt.
517-444-093 Łapy 

GĄSIORY 25l 60zł, 10 l, 25zł, 5l, 10 zł.
60zł 508-789-456 Białsytok

KOCIOŁEK trójnóg na ognisko. 60zł
692-922-569 Białystok

KUPIĘ antyki, starocia, militaria, me-
dale, odznaczenia, zabawki, rowery,
itp.  1zł 517-332-545 Czarna Wieś
Kościelna

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły,
krzesła, inne 50zł/szt. 501-545-296
Białystok 

OLEJ opałowy 400 l. cena za litr 2zł
889-203-882 Choroszcz

PLECAKI, 5szt. 10zł/szt. 601-323-
135 Białystok

POJEMNIKI ocynkowane na śmie-
ci-120l, 3szt.  40zł/szt. 862-713-853
Zambrów

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych
przedmiotów mieszkania, domy,
strychy, piwnice, garaże, itp . 1zł
517-332-545 Czarna Wieś Kościelna

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych
przedmiotów mieszkania, domy,
strychy, piwnice, garaże.  1zł 517-
332-545 Czarna Wieś Kościelna 

RĘBAK do gałęzi 3.200zł 531-050-
092 Wysokie Mazowieckie 

RĘBAK do pieńków 3.800zł 531-050-
092 Wysokie Mazowieckie 

SKÓRY z królika wyrobione, 13szt.
100zł/całość 504-352-084 Białystok

SPRZEDAM drzwi antywłamaniowe
Gerda bez futryny 90L i 90P mode-
lu GTT i TT różne wzory i kolory.
W modelu GTT różne przeszklenia
górne, dolne zapraszam. 300zł/szt.
514-861-099 Białystok 

SZALIK Real Madryt 100zł 692-922-
569 Białystok

TORBY podróżne różne rozmiary
od 20zł 5szt. 20zł/szt. 667-063-138
Białystok 

TORBY podróżne, różne rozmiary. 
20zł/szt. 601-323-135 Białystok 

WAGA łazienkowa 40zł 692-922-569
Białystok

WIESZAKI na ubrania, 100szt. 1zł/
szt. 601-323-135 Białystok 

WYNAJMĘ miejsce na reklamę, do-
bra lokalizacja, ul. Kopernika 98zł
692-926-837 Białystok

WYWÓZ na wysypisko sprzętów 
agd-rtv, żelastwa, mebli gabaryto-
wych, książek, gazet i innych cena 
za wykonanie uslugi zalezna od ilosci 
rzeczy do wywiezienia 75zł 881-
564-250 Białystok

ZACZEP DO PAPIERU TOALETOWEGO 
10zł 888-501-191 Białystok 

ZBIORNIK na paliwo, 8000l 2.000zł
531-050-092 Wysokie Mazowieckie 

BARCIE, cena do ustalenia 100zł
695-657-104 Tykocin

BUDA dla psa, duża, ocieplana 150zł/
szt. 605-645-900 Białystok 

BUTLA gazowa 11 kg, z dwoma 
palnikami 80zł/szt. 604-678-359
Białystok

DZIAŁKA oświetlona, ogrodzona, od 
1 kwietnia, cena za miesiąc. 750zł
518-424-077 Białystok

GRILL elektryczny 150zł/szt. 692-
922-569 Białystok 

KASETY magnetofonowe, ok.100 szt 
1, 50zł/szt. 508-789-456 Białystok 

KLAMKI z mosiądzu 5zł/szt. 508-789-
456 Białystok

KOLEKCJA poroży, skóry z dzika i z 
jelenia, cena do ustalenia 2.500zł
888-899-004 Białystok 

KOSZE siatkowe, pojemność 1m³, 3 
sztuki 220zł/szt. 609-499-004 Pisz 

KUPONY na spódniczki 20zł/szt. 794-
729-290 Białystok

LAKIER do mebli chemoutwardzal-
ny 15l 160zł 504-352-084 Białystok 

LECZENIE ziołami 1zł 857-429-716
Białystok

MANEKINY 5szt 50zł/szt. 601-323-
135 Białystok 

NAMIOT foliowy, 3x5 450zł 795-999-
550 Białystok 

OBORA drewniana, 15x8 8.000zł
510-212-541 Siemiatycze 

PLECAKI 5szt 20zł/szt. 667-063-138
Białystok

POSPRZATAMY mieszkania piwnice 
garaze zbedne rzeczy wywieziemy 
na wysypisko agd-rtv elektronike ze-
lastwa okna drzwi palety deski-itp.
rzeczy cena zalezna od ilosci rzeczy 
85zł 884-774-215 Białystok

POSPRZATAMY mieszkania piwnice 
garaze zbedne rzeczy wywieziemy 
na wysypisko agd-rtv elektronike ze-
lastwa okna drzwi palety deski-itp.
rzeczy cena zalezna od ilosci rzeczy 
85zł 537-191-795 Białystok 

PRZYCZEPA zabudowana, nowa 
Tema 6.800zł 692-926-837 Białystok 

PRZYCZEPKA campingowa, 1997 
r., lekka, mała 4-osobowa, wc, 
prysznic, lodówka, salon 13.200zł
692-926-837 Białystok

SANKI plas  kowe 10zł/szt. 609-758-
945 Białystok

SPRZEDAM drewno do majsterko-
wania 20zł 692-922-569 Białystok 

STARE koła drewniane duże do de-
koracji ogrodu, stan bdb 400zł 607-
940-357 Łomża 

ULE warszawskie poszerzane, stan 
dobry, używane, cena do ustale-
nia 80zł/szt. 727-713-489 Wysokie 
Mazowieckie

WÓZKI na zakupy, 2 szt 30zł/szt. 508-
789-456 Białystok

Kupię
KUPIE Aparat słuchowy maże być 
starszy typ. 571-232-731 Grajewo 

KUPIE beczki plas  kowe 200l, 4szt. 
ok 130zł. 511-240-244 Sokółka

KUPIE poduszkę masującą na prąd 
508-789-456 Białystok 

KUPIĘ antyki, starocia, militaria, me-
dale, odznaczenia, zabawki, rowe-
ry, itp.  517-332-545 Czarna Wieś 
Kościelna
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