
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.

Dzięki wykwalifi kowanej kadrze oraz zastosowaniu najlepszej 
jakości materiałów, zapewnia solidność, a zarazem szybkość 
świadczonych usług. Stawia na doświadczonych specjalistów 
branży budowlanej. Współpracuje z najlepszymi architektami 
w regionie.

– Wyróżniamy się wysokim standardem realizacji projektów 
jak również dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez 
nas usługi były na najwyższym poziomie – mówi Krzysztof 
Otapowicz, developer i prezes fi rmy Budmex.

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.

Więcej na str.: 16-17
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DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

mieszkania o pow. 52 - 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! 



508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 5

Biuro sprzedaży: Białystok, ul. Piękna 3

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

mieszkania o pow. 39 - 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. 36 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -67 m2

ZAMIESZKAJ
ELEGANCKO!!!
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W      B     W      B     

Pandemia się kończy. Pandemia się kończy. 
Co dalej z nieruchomościami?Co dalej z nieruchomościami?
CCeny mieszkań zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym rosły od kilku lat, 

jednak pandemia jeszcze bardziej spotęgowała to zjawisko. Choć sprzedaż lokali CCmieszkalnych spadła w ub. roku, to nie na tyle, by znalazło to odbicie w cenach.

Co ważne, rosły lub ustabilizowały się zarówno stawki ofertowe, jak i transakcyjne, na rynku 
wtórnym i pierwotnym. W największych polskich miastach wzrost cen na koniec ub. roku – w po-
równaniu z ostatni kwartałem 2019 r. – wynosił od kilku do nawet kilkunastu procent.

– W Białymstoku na rynku wtórnym zanotowano znaczny wzrost cen. Najlepiej widać to na przy-
kładzie duzych mieszkań. Za jeden metr w 80 metrowym mieszkaniu w roku 2019 płaciliśmy 
4577 zł. W tym roku cena takiego mieszkania to już 6469 zł za metr kwadratowy – mówi Marek 
Kożusik, doradca ds. nieruchomości z biura Expert Nieruchomości.

Ceny mieszkań używanych bank centralny liczy z uwzględnieniem jakości sprzedawanych 
mieszkań (tzw. indeks hedoniczny). Ten sugeruje, że na największych rynkach mieszkania używane 
w ostatnim roku zdrożały mocniej, bo o 10,8%.

W 2021 roku banki, które pod wpływem pierwszej fali pandemii i niepokojów związanych z sy-
tuacją gospodarczą zaostrzyły politykę kredytową, obecnie zdecydowanie ją złagodziły. Większość 
instytutów fi nansowych, w tym NBP, jest dziś bardziej optymistyczna w porównaniu z początkiem 
epidemii, uważa, że szkody dla gospodarki będą mniejsze, niż oczekiwano i prognozują wzrost 
PKB o ok. 4%.

Gdzie w Polsce ceny mieszkań wzrosły najbardziej?
Najwyższe wzrosty cen notowane są w Poznaniu (aż 17,3 proc rok do roku), Łodzi (15,4 proc.), 

Katowicach (13,4 proc.), czy Krakowie (12,3 proc.). W Warszawie, ceny wzrosły w trzecim kwartale 
o 6,9 proc. rok do roku, co oznacza obniżenie dynamiki w porównaniu z sytuacją w poprzednich 
kwartałach. W Polsce, nadal nieruchomość postrzegana jest jako bezpieczna lokata kapitału. 
A przynajmniej bardziej dochodowa niż lokaty bankowe.

Czy ceny mieszkań w Polsce w 2021 roku będą rosły?
Najnowsze dane z raportu NBP wskazują, że pomimo strachu i wyhamowania na początku 

epidemii, popyt na mieszkania jest wciąż wysoki. Są 3 podstawowe powody. W sytuacji szybko 
rosnących cen szukamy ochrony przed infl acją. Banki i ich lokaty, zapewniają nam praktycznie 
zerowe oprocentowanie, dlatego szukamy dochodowych lokat dla naszych oszczędności.

– Nieruchomości, nawet w okresie zagrożenia dają nam pewność zarobku, około 4% rocznie, 
wartości nieruchomości. Z danych Eurostatu wynika, iż dochody Polaków, przez ostatnie 6 lat, 
wzrastały niemal tak mocno jak ceny mieszkań. A to przekłada się na umocowanie fundamentów 
branży nieruchomości w naszym kraju – dodaje Marek Kożusik.

Eksperci fi nansowi w naszym kraju, prognozują, że PKB dla Polski może wynieść od 2,7 do nawet 
poniżej 2 proc. w negatywnym założeniu. Wynika z tego, że i tak opłaca się inwestować w nieru-
chomości. Czas pandemii wpłynął negatywnie przede wszystkim na gałąź związaną z najmem, ale 
reszta branż oplatających nieruchomości, czyli branże budowlane, 
deweloperskie, pośrednicy, agenci nieruchomości, projektanci 
i architekci, mają pełne ręce roboty. I taka sytuacja progno-
zowana jest w Polsce na 2021 rok.

KONTAKT:
E-mail: biuro@bnexpert.pl

Telefon: 85 733 88 20
Adres: Lipowa 4 lok. 106, 

15-427 Białystok

O FIRMIE

Expert Nieruchomości działa zupełnie inaczej niż inne biu-
ra na rynku. Agenci nie podejmują się sprzedaży każdej 
nieruchomości. Zwykle najpierw dłuższą chwilę rozma-
wiają z osobami chcącymi sprzedać dom, czy mieszkanie. 
Liczą się potrzeby sprzedającego oraz o jego oczekiwaniach 
co do transakcji i co do doradcy. Na koniec to klient decyduje, 
czy powierzy agencji sprzedaż swojego domu, a agencja, czy 
się podejmiemy sprzedaży.
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D  HOME STAGING  ? N        D  HOME STAGING  ? N        
 K  N K  N

Mała zmiana, duży efektMała zmiana, duży efekt
Kolorowe poduszki,KKkwiaty w wazonie,

gustownie nakrytyKK
stół czy dobrze dobrane 
zasłony. Tak niewiele, 
a jednak… Badania NAR 
(Krajowe Stowarzyszenie 
Realtorów Stanów
Zjednoczonych Ameryki 
Północnej) wskazują, 
że działania home staging, 
polegające na przygotowaniu 
nieruchomości do sprzedaży,
mogą podnieść jej 
wartość nawet o 10%.

– Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak 
największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przy-
spieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę 
– mówi Izabela Kiełsa z Kiełsa Nieruchomości. To białostockie 
biuro, które wyróżnia się tym, iż usługą home staging obejmuje 
wszystkie nieruchomości powierzone do sprzedaży.

KRÓTKA HISTORIA

Matką home stagingu jest Barbara Schwarz, agentka nie-
ruchomości z USA, znana głównie pod zdrobnieniem „Barb”. 
W latach 70- tych Barb podbiła rynek nowatorską metodą aran-
żacji wnętrz przed pokazywaniem ich potencjalnym kupującym. 
Miejsca przygotowane przez agentkę niezwykle szybko znajdowały 
nabywców, a negocjacje cenowe były niewielkie lub nie było ich 
wcale.

NIEWIELKI KOSZT

Kolejnym niewątpliwym plusem home stagingu jest umiar-
kowany koszt: aranżacja jest bowiem działaniem stylizacyjnym, 
a nie remontowym.

Bardzo ważne jest świeże spojrzenie z „zewnątrz”, gdyż sami 
często nie dostrzegamy tego co warto zmienić we wnętrzu, w któ-
rym przebywamy na co dzień. Czasami trzeba sprawić, aby 
wnętrze było bardziej przytulne, inne bardziej eleganckie, jeszcze 
inne jaśniejsze…

Najczęściej jednak nasze działania są skierowane na wpro-
wadzenie do wnętrza harmonii, to ona powoduje, że potencjalny 
nabywca, czuje się we wnętrzu dobrze, a co za tym idzie decyduje 
się na zakup.

Home staging polega na dobraniu takich dekoracji aranżacyj-
nych, które odmienią nasze wnętrze jak za dotknięciem magicznej 
różdżki. Czasem jest to kilka drobiazgów typu: nowa narzuta
na łóżko, kolorowa doniczka w oknie, czy flakon z kwiatami 
na stole, innym razem potrzebne jest większe przemeblowanie, 
ale czego się nie robi, dla satysfakcjonującej sprzedaży naszych 
nieruchomości. Takie wystylizowane wnętrze wygląda zdecydo-
wanie lepiej zarówno na zdjęciach dodawanych do ogłoszeń jak 
i podczas prezentacji na żywo – mówi Izabela Kiełsa.

Badania wykazują, że nieruchomość dobrze przygotowana 
do sprzedaży (wynajmu), wystylizowana, daje efekty w postaci 
skrócenia czasu sprzedaży średnio o 40%, a także w zwiększeniu 
realnej wartości nieruchomości średnio o 10%.

Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie 
nisko kosztowe czyli „mała zmiana, duży efekt”.

ZAUFAĆ PROFESJONALISTOM

Sprzedaż nieruchomości na własną rękę nie zawsze kończy się 
sukcesem. Sprzedający chcąc zaoszczędzić na opłatach agentów 
nieruchomości bardzo często przez długi czas nie mogą dopro-
wadzić do korzystnej transakcji.

– Wynajęcie profesjonalnego biura nieruchomości, to gwa-
rancja tego, że uzyska się najlepszą cenę, uniknie się borykania 
ze wszystkimi formalnościami. Agent nieruchomości również po-
dejmie wyzwanie, jakim jest home staging, czyli najlepiej jak może 
przygotuje nieruchomość do sprzedaży – mówi Izabela Kiełsa.

 reklama

O FIRMIE
Kiełsa Nieruchomości to biuro, które wyróżnia indywidualne 
podejście do klienta.

Usługa obejmuje:
1.  Perfekcyjne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
2. Sesję zdjęciową, fi lm oraz nagranie z drona.
3. Marketing szyty na miarę konkretnej oferty.
4.  Przeprowadzenie klienta przez cały proces sprzedaży:

» regulowanie stanu prawnego
»  zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji do zawarcia 

umowy notarialnej
»  udział w negocjacjach oraz ustaleniu warunków 

sprzedaży
»  czynności związane z przekazaniem nieruchomości 

nowym właścicielom.

KONTAKT:
Zadzwoń i umów się na niezobowiązującą konsulta-

cję dotyczącą Twojej nieruchomości.
Izabela Kiełsa tel.: 794433550
Aneta Trusiewicz.: 519782892

PRZED PO

PRZED PO

PRZED PO
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L    S     FL    S     F

Pres  ż, komfort Pres  ż, komfort 
i doskonała i doskonała 
lokalizacjalokalizacja
AAtrakcyjna i komfortowo urządzona siedziba fi rmyAAnie tylko przyciągnie nowych klientów, ale również AAjest elementem motywacyjnym dla pracowników. AA
Dobre samopoczucie pracowników w miejscu pracy wpłynie 
na efektywność wykonywanych przez nich obowiązków.

Jeżeli szukasz idealnego miejsca na prowadzenie własnej 
działalności warto pochylić się nad ofertą białostockiego Fadbetu. 
Jedna z propozycji to nowoczesny biurowiec przy ulicy Stołecznej 
w Białymstoku. Jest zlokalizowany w ścisłym centrum, z dobrym 
dojazdem i miejscami parkingowymi. Docelowy klient również 
trafi  tam bez problemu. W bezpośredniej okolicy jest kilka miejsc, 
które można odwiedzić w tak zwanej przerwie obiadowej.

STOŁECZNA 2 – ZAPAMIĘTAJ TEN ADRES

FADBET SA, który na białostockim rynku istnieje już prze-
szło 30 lat. OFERUJE sprzedaż lub wynajem lokali użytkowych 
w budynku usługowo – biurowym przy ul. Stołecznej 2 w centrum 
Białegostoku. Istnieje też możliwość kupienia całego piętra.

Jest to budynek trzykondygnacyjny z garażem podziem-
nym i zjazdem oraz obsługą komunikacyjną z ul. Stołecznej jak 
również niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym centralna 
klimatyzacja).

Nowo powstający obiekt z zewnątrz nawiązuje do trendów 
nowoczesnej architektury europejskiej, a jednocześnie utrzymuje 
konwencję sąsiedniej zabudowy, zarówno ulicy Stołecznej jak 
i Krakowskiej. Aby jeszcze idealniej komponował się z otoczeniem 
architekci postawili na proste formy oraz klasyczne materiały 
wykończeniowe.

Układ lokali 
wewnątrz budynku
może ulec zmianie
w zależności od po-
trzeb przyszłych
właścicieli lub na-
jemców. Jednak 
trzeba pamiętać o tym, że zakres zmian ogranicza konstrukcja
budynku.

  Powierzchnia lokali od 40 m² do 259 m²
  Idealny dojazd i miejsca parkingowe

Ci, którzy szukali już lokalu doskonale wiedzą, że nie bez 
znaczenia jest też dojazd do nieruchomości i miejsca postojo-
we. Dzisiaj, kiedy większość z nas jest zmotoryzowana, zwraca
się na to szczególną uwagę. Właśnie dlatego lepiej, gdy dojazd
do lokalu jest prosty, klient nie musi kluczyć, dzwonić i dopytywać
o położenie. Nie mówiąc o tym, że po dojechaniu może się okazać,
że i tak nie ma gdzie zostawić swojego pojazdu. Takie sytuacje
zniechęcają. Oferta Fadbetu to gwarancja zarówno dobrego do-
jazdu (obiekt jest praktycznie w zlokalizowany w centrum miasta)
jak i miejsc parkingowych, które zaprojektowano w piwnicy.

Wjazd do garażu podziemnego oraz główne wejście do budyn-
ku znajduje się od ulicy Stołecznej. Do lokali biurowo-usługowych
na 2 i 3 kondygnacji zapewniono dostęp poprzez komunikację
ogólnodostępną poziomą (korytarz) oraz pionową (klatka scho-
dowa, winda).

Co ważne na działce wykonane zostały dojścia i dojazdy wraz 
z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych z kostki
betonowej.

KOKOKOKONTNTNTNTAKAKAKAKTTTT
Sprzedaż lokali usługowych w godzinach:

poniedziałek-piątek 7:oo – 16:oo
Telefon kom. 606 827 782

tel: +48 (85) 6644098
E-mail: fadbet@fadbet.com.pl

sesesesekrkrkrkretetetetarararariaiaiaiat@t@t@t@@fafafafadbdbdbdbetetetet c.c.c.comomomom p.p.p.pppllll

O FIRMIE

„FADBET” Spółka Akcyjna istnieje od 1 lipca 1988 r.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest:
  realizacja robót budowlanych w ramach generalnego 

wykonawstwa w kraju i za granicą,
  budowa obiektów mieszkalnych i handlowo-usługo-

wych w systemie deweloperskim,
 wynajem pomieszczeń handlowo-usługowych,
 handel materiałami budowlanymi.

Firma oferuje wykonawstwo przygotowania i realizacji no-
wych inwestycji, remontów i modernizacji budownictwa 
mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego.
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BIAŁSYTOK, os. Przydworcowe, 
dwa pokoje w mieszkaniu trzy po-
kojowym . 500zł 727-706-789

1 POKOJOWE
BIAŁYSTOK, 24, 50m², os. Antoniuk, 
umeblowana kawalerka, blisko 
przystanek autobusowy, Oferta 
1881, tel 795 716 887 189.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 30m², ul. Młynowa, os. 
Przydworcowe, cegła, kawalerka do 
wynajęcia + opłaty 1.200zł 600-
092-039 Aneta 

BIAŁYSTOK, 36m², os. Mickiewicza, 
cegła, Podleśna, 4- piętro, cegła, 
mieszkanie po generalnym remon-
cie, tel.: 780-038-251 269.000zł
857-333-782 Korona 

DĄBROWA Białostocka, 36m², ul. 
Generała Sulika, Sprzedam miesz-
kanie 36m², kawalerkę. W miesz-
kaniu znajduje się pokój, łazien-
ka, kuchnia, przedpokój. 95.000zł
607-931-025

2 POKOJOWE
BIAŁSYTOK, 32m², ul. Chrobrego, 
os. Piasta, wielka płyta, 2 poko-
je, Ip/IV, Chrobrego 235.000zł
884-178-006

BIAŁ SY TOK, 36, 60m², cegła, 
Mieszkanie do remontu 36, 6 
mkw, Białystok, Mickiewicza. 
Kontakt (22)818-43-52 1zł/mkw.
228-184-352

BIAŁSYTOK, 44m², os. Mickiewicza, 
cegła, wymienione okna PCV, duży 
balkon, dwustronne 258.000zł
735-152-326

B I A ŁY S T O K ,  32,  3 0 m²,  os . 
Przydworcowe, Ul. Wyszyńskiego, 
I piętro, 2-pokoje, balkon, komór-
ka lokatorska, tel.: 780-038-251 
239.000zł 857-333-782 Korona

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Gruntowa, os. 
Młodych, 1 piętro, z balkonem, po 
generalnym remoncie. 230.000zł
880-369-560

BIAŁYSTOK, 38m², os. Bema, cegła, 
kameralny blok, teren zamknię-
ty, blisko Politechniki, nowa cegła, 
Oferta CEN-MS-1683 259.000zł
531-790-130 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 39m², os. piasta, Kupie 
mieszkanie od 33 do 63 m² Bialystok 
Piasta okolice tel 503391530 w roz-
sądnej cenie 4.500zł 503-391-530

BIAŁYSTOK, 40, 39m², os. Antoniuk, 
cegła, stan deweloperski, możli-
wość wykończenia wnętrza pod 
klucz i stworzenia pięknego aparta-
mentu dzięki poradom architekta, 
tel. 780 038 251 266.574zł857-333-
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. 339.000zł692-080-101
Magdalena

BIAŁYSTOK, 41, 13m², os. Piaski, 
cegła, na drugim piętrze w cztero-
piętrowym bloku z cegły po termo-
modernizacji., Garaż, Oferta 1863, 
tel 507397447 359.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 44m², . 298.000zł690-
124-907 Ada

BIAŁYS TOK, 44m², os. Nowe 
Miasto, . 330.000zł 857-338-820
Expert

BIAŁYSTOK, 44, 40m², os. Nowe 
Miasto, 44, 40 m², znajdujące się na 
trzecim piętrze, 4-kondygnacyjnego 
bloku z 1995 roku, Oferta 1888, tel 
792534925330.000zł853-070-975
Centrum 

BIAŁYSTOK, 45m², ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, cegła, 2 
pokojowe 45m mieszkanie bez 
PCC!!! ul. 42 Pułku Piechoty! 
Deweloperskie czy w stanie do wej-
ścia – wybieraj sam! Zapraszamy 
do zapoznania się ciekawą ofertą 
mieszkania zlokalizowanego w po-
szukiwanej  299.000zł570-299-000
Krzysztof 

B I A ŁY S T O K ,  47,  10 m ²,  os . 
Dziesięciny, blisko sklepy, zadba-
ne, wyposażone, idealne dla ro-
dziny, Oferta CEN-MS-1762, tel 
531790139 330.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  4 8 ,  6 0 m ²,  u l . 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
S p r z e d a m  m i e s z k a n i e  w 
Białymstoku, dzielnica Wysoki 
Stoczek - 2 pokoje, 48.4 -  Balkon 
na całą długość dużego pokoju - 
bardzo duży. Mieszkanie do remon-
tu. 249.000zł 857-338-820 Expert

BIAŁYSTOK, 50m², os. Wygoda, 
cegła, nowsze budownictwo, tel 
507397447329.000zł853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 52m², os. Leśna Dolina, 
słoneczne 2 pok na I piętrze, do 
wprowadzenia, Oferta 1868, tel 
507397447355.000zł853-070-975
Centrum

BIAŁYS TOK, 53m², os. Nowe 
Miasto, zamienię mieszkanie za-
dbane na mieszkanie do 60m² na 
Kleosinie lub Nowym Mieście 1zł
720-240-650

BIAŁYSTOK, 58, 20m², os. Nowe 
Miasto, . 379.000zł 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 

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, 
stan deweloperski 269.000zł
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

ZABŁUDÓW, 34m², nowe, urządzo-
ne, balkon, piwnica 7m³. 145.000zł
728-860-389

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, ce-
gła, poszukiwana lokalizacja, tel 
853070975 Oferta 1483, 531-790-
139 Centrum

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, 45m², os. Mickiewicza, 
cegła, 3 pokoje, II piętro, blisko 
uczelni, umeblowane, idealne pod 
wynajem 330.000zł 857-424-016
Apogeum

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

B I A ŁY S T O K , 47,  9 4m ²,  os . 
Dziesięciny, na parterze w 4-piętro-
wym bloku z płyty po termomoder-
nizacji, Oferta 1875, tel 531790139 
299.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Suraska, 
po remoncie wysoki standard. 
397.000zł 693-409-808

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Ukośna, os. 
Antoniuk, idealne dla rodziny z 
dziećmi ze względu na ciszę i spokój 
osiedla, a także bliskość terenów 
zielonych i placów zabaw, Oferta 
1871, tel 531790133 325.000zł853-
070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², os. Centrum, 
cegła, styl kamienicy: grube ścia-
ny, wysokie sufi ty umożliwiające 
oryginalne aranżacje, Oferta 1869, 
tel 507397447 389.000zł 853-070-
975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 52, 14m², os. Nowe 
Miasto, położone jest na III piętrze 
bloku z cegły zbudowanego w 1994 
roku, Oferta 1753, tel 531790134 
325.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 po-
koje, dwustronne, bez podatku 
PCC, wykończone w wysokim stan-
dardzie, 6 piętro, winda, możliwość 
miejsca postojowego oraz piwnicy, 
wydanie III - 2021 356.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

B I A ŁY S T O K ,  55,  4 0 m ²,  u l . 
Wierzbowa, blok z cegły, księga 
wieczysta. 265.000zł 721-856-203

B I A ŁY S T O K ,  55,  5 0 m ²,  u l . 
Wierzbowa, os. Antoniuk, najtań-
sze 3 pokoje w mieście, wyposa-
żone umeblowane, cegła, niski 
czynsz, Oferta 1478, tel 531790133 
290.000zł 853-070-975 Centrum

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 wynajmem385.000zł
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  
353.000zł 853-070-975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  6 0,  5 0 m ²,  u l . 
J a r z ę b i n o w a ,  3 - p o k o j o w e 
305.000zł 510-060-081

B I A ŁY 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. 786 199 777 359.000zł 857-
333-782 Korona 

BIAŁYSTOK, 62m², ul. Warszawska, 
własnościowe, bez pośredników. 
415.000zł 607-313-007

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 310.000zł853-
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 par-
ter w niskim bloku z 2006roku, bal-
kon, tel. 666 - 485 - 777 420.000zł
857-333-782 Korona 

B I A ŁY S T O K ,  67,  62m ²,  os . 
Bagnówka, dwupozionowy apar-
tament w zabudowie szeregowej, 
3 pokoje, stan deweloperski, ogró-
dek 70m² 399.000zł 857-424-016
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 67, 62m², os. Wygoda, 
dwupozionowy apartament w za-
budowie szeregowej, 3 pokoje, stan 
deweloperski 379.000zł 857-424-
016 Apogeum 

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

CZARNA Białostocka, 72m², wielka 
płyta, Sprzedam mieszkanie czę-
ściowo po remoncie nowa kuch-
nia, nowe okna, drzwi, duży balkon 
320.000zł 507-643-637

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 329.000zł 853-070-
975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 62m², os. Bema, W 
okolicy dużo zieleni oraz miej-
sca parkingowe, Oferta 1771, tel 
531790134419.000zł853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 72, 90m², os. Wysoki
Stoczek, parter, przestronne 4 po-
koje po remoncie 459.000zł 857-
424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 74m², ul. Kazimierza
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, Zakup
lub inwestycja pod wynajem, 4po-
koje, Pułaskiego 435.000zł 796-
783-158 ITM Dom

B I A ŁY S T O K ,  7 7,  42m ²,  os . 
Bagnówka, dwupozionowy apar-
tament w zabudowie szerego-
wej, 4 pokoje, stan deweloperski
489.000zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 81m², os. Białostoczek, 
cegła, . 729.000zł 857-338-820
Expert

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 

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

BIAŁYSTOK, 125m², ul. Plażowa
/ Piaskowa, os. Skorupy, działka
240m², Dom w zabudowie szerego-
wej, zewnętrzny, spokojna okolica,
wszystkie media, dojazd asfaltowy,
kompletny stan deweloperski, 3
sypialnie, bez skosów 530.000zł
501-633-755

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa 
/ Piaskowa, os. Skorupy, działka
218m², Szeregówka zewnętrzna,
nowoczesna architektura, wszyst-
kie media, dojazd asfaltowy, ogród,
wokół zabudowa jednorodzinna,
kompletny stan deweloperski
550.000zł 501-633-755

B I A ŁY S T O K , 140, 30m², ul . 
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,
działka 126m², z garażem, stan
deweloperski, CEN-DS-237, tel
853070975, 420.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A Ł Y S T O K , 1 5 0 m ² ,  o s .
Białostoczek, działka 800m²,
Bliźniak w stanie surowym.
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, 200m², działka 1200m²,
dom 350m² w tym 150m² pow. go-
spodarczej. 850.000zł795-999-550

B I A ŁY S T O K , 20 0m², dzia łka
2000m², +150m² pow. gospodar-
czej. 1.150.000zł 795-999-550

BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce,
działka 453m², ładna działka, garaż
wolnostojący, niezależne wejście
na kondygnacje, CEN-DS-1272, tel
853070975560.000zł853-070-975
Centrum

B I A Ł Y S T O K , 2 3 4 m ² ,  o s .
Mickiewicza, działka 784m², 6 po-
koi, pełne media, meble oraz wy-
posażenie domu w cenie, na posesji
prosperujący i przynoszący zysk
budynek gospodarczy na oddzielnej
działce 244m za dodatkową opłatą
1.150.000zł570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka,
działka 760m², stan surowy za-
mknięt y,  wsz ystk ie media.
650.000zł 602-689-876

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

yj y ą gg
2.900zł

606-758-757
BIELSK Podlaski, 211m², działka 1,
077.00m²,,  1.200.000zł 857-338-
820 Expert 

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 

BOĆKI, 4.700m², . 195.000zł 857-
338-820 Expert 

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

HAJNÓWKA, 240m², działka 800m², 
1997r, duży dom w Hajnówce, 6 
pokoi, 2 poziomy, sauna, dział-
ka 800m, duży dwustanowisko-
wy garaż, wydanie natychmiast  
450.000zł 570-299-000 Krzysztof  

JARYŁÓWK 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 dojazdem475.000zł857-
424-016 Apogeum

J U R O W C E ,  171,  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 ,  171,  8 6 m ²,  u l . 
Wasilkowska 36B, działka 520m², 
3B, ul.Wasilkowska36B, garaż na 
dwa auta 33m², 4 sypialnie, gar-
deroba, gabinet, pralnia, łazienka, 
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wc, kanalizacja, gaz, ogród od połu-
dnia, kompletny stan deweloperski 
630.000zł 501-633-755

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

KLEJNIKI, 77m², działka 4, 513.00m², 
. 135.000zł 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 moż-
liwością rozszerzenia o działkę 
na ogród.Prąd oraz woda z wo-
dociągu.tel.666497180. 70.000zł
876-423-798

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

MOŃKI, 158, 90m², ul. Zdrojowa,
działka 280m², Dom w zabudowie 
szeregowej 378.000zł 532-207-324

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  400.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

OLISZKI, 100m², działka 3200m², 3, 
5 km od Białegostoku altana, sto-
doła, chlew+ trzy małe budynki. 
850.000zł 781-787-895

O L M O N T Y,  125m²,  dz ia ł ka 
796.00m², . 749.000zł 857-338-
820 Expert 

OŻARÓW Mazowiecki, 150m², 
działka 150m², 150m²-250m², 22 
km od Pałacu Kultury, ekskluzywne 
osiedle 5.000zł/mkw. 511-928-792

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 konkur-
sie podlaski innowator. 2.800zł/
mkw. 606-758-757

SIEMIAT YCZE, 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, 284m², os. Sokółka, 
działka 652m², dobrze utrzymany 
dom wolnostojący z ładnie zago-
spodarowaną 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, wolno-
stojący, drewniany, z możliwością 
prowadzenia działalnosci gospo-
darczej 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, dział-
ka 1, 500.00m², nowoczesny
1.150.000zł 857-338-820 Expert

WASILKÓW, 171, 60m², działka 
214.00m², Dolina cisów, stan de-
veloperski, bez pcc 520.000zł 796-
783-158 ITM Dom

WO ROS Z YŁY, 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
690.000zł 857-424-016 Apogeum

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła,
działka 1000m², płaska, sucha dział-
ka, uzbrojenie: prąd145.000zł857-
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 zabu-
dowy na dom jednorodzinny i bu-
dynek gospodarczy w zabudowie
zagrodowej wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi, uzbro-
jenie: prąd 175.000zł 857-424-016
Apogeum

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

KOŚCIUKI, działka 1549m², kształt-
na działka budowlana, dojazd
utwardzony, Media: prąd, woda
125.000zł 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 179.000zł
857-424-016 Apogeum

MACHNACZ, działka 2077m², fo-
remna, sucha, ładnie położona w
otulinie lasu 130.000zł 857-424-
016 Apogeum 

NOWODWORCE, działka 902m², 
Działka o wym. 30x28x28x35, zo-
stały wydane warunki zabudowy
pod budowę budynku mieszkal-
nego, dostępne media: gaz, prąd,
woda, kanalizacja - 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

OSOWICZE, działka 839m², prąd,
woda, kanalizacja, gaz, powierzch-
nie od 843 m² do 1025 m², z wa-
runkami 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

BUDOWLANE
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. 
300zł/mkw. 884-691-250

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, działka 
600m², działka do wynajęcia z 
budynkiem gospodarczym 40m², 
nadającym się na magazyn, garaż. 
700zł 884-691-250

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

BIAŁYS TO K, działka 1903m²,
na przedłuzeniu ul mickiewicza 
1903m w niewodnicy nargilew-
skiej, gm.j.koscielny bezposrednio 
z pradem wodociagiem utwardzo-
nym dojazdem sucha kształtna, 
mpk do białegostoku 195zł/mkw.
696-566-169

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 8278m², 5km
za białymstokiem w niewodnicy 
nargilewskiej kształtna sucha z pra-
dem wodociagiem i utwardzonym 
dojazdem, mpk, blisko nowe domy, 
kl5, 6 bdb do przekształcenia na bu-
dowlaną 139zł/mkw. 696-566-169

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

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

BIELSK Podlaski, działka 5400m²,
Lewki Koło Bielska Podlaskiego, rol-
no-budowlana, blisko prąd i woda.   
18zł/mkw. 510-715-661

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

H O R O D N I A N Y,  dz ia ł ka  14,
500.00m², . 2.100.000zł 857-338-
820 Expert 

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

JUC HN OWIEC Dolny, działka
1003m², media: prąd, kanaliza-
cja, woda, cena do uzg. 150.000zł
792-576-263

KOPLANY, działka 1599m², działka 
budowlana z wydanymi warunka-
mi 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 te-
renu: 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

NIEWODNICA Korycka, działka
1000m², przy drodze asfaltowej, 
gaz woda i prąd w drodze 245.000zł
518-826-329

NOWODWORCE, działka 3000m², 
długości 90m² szer. 35m² 250zł/
mkw. 518-993-799

OLECKO, działka 2000m², prąd, 
woda 35.000zł 514-250-338

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

POROSŁY, działka 4300m², Działka 
pod zabudowę mieszkaniową, 
wszystkie media, wymiary: 40x116 
1.505.500zł570-299-000 Krzysztof  

SOFIPOL, działka 1000m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu  
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 3000m², sprze-
dam w sofipolu 3 dzialki-3000m 
budowlane z wydanymi warunkami 

zabudowy domku z garazem-jedna 
z dzialek jest ogrodzona  98.000zł
792-624-206

S O K Ó Ł K A , dzia łka 690 0m², 
Nowowola 87, kolonia obok Sokółki, 
działka zbrojona, do remontu 
200.000zł 660-000-596

TOŁCZE, 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 
320.000zł 570-299-000 Krzysztof  

T U R O Ś Ń Kośc ie lna,  dzia łka 
10000m², zawdy, media, asfalt, 
14km od Białegostoku. 30.000zł
695-257-542

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

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
1050m², Dmochy Glinki, +dom 
drewniany przy szosie, media.  
37.000zł 666-528-681

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
4500m², Dmochy Glinki, 4500m², 
+ murowany budynek gospodarczy, 
przy szosie 120.000zł666-528-681

ZAGRUSZANY, działka 2200m², 2 
działki 2200m² i 4400m². 100zł/
mkw. 609-405-958

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 
jednorodzinny, uzbrojenie: prąd, 
gaz w pobliżu 196.500zł 857-424-
016 Apogeum 

ŁOMŻ A, działka 4000m², gm. 
Łomża, działka prawie kwadrato-
wa z budynkami gospodarczymi 
i domem mieszkalnym, ogrodzo-
na, 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
BIAŁSY TOK, działka 10000m²,
działki rolne budowlane powiat 
Białystok 80zł/mkw. 507-975-896

BIAŁYSTOK, działka 55m², Witam 
zajmujemy się wycinką pozyska-
niem drzew z działek leśnych, rol-
nych, ugorów, nieużytków płatne 
gotówką  50.000zł 794-544-402

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

BIELSK Podlaski, działka 4800m²,
działka rolna, przy drodze gmin-
nej, niedaleko Bielska Podlaskiego. 
18zł/mkw. 510-715-661

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

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

 DROHICZYN, os. Wólka Zamkowa,
działka 10700m², działka rolna, lasy - 0, 

57ha, nieużytki (N) - 0, 46 ha 
(starorzecze), pastwiska - 0, 03 ha, 

graniczy z drogą gminną. Jeden
właściciel, KW. Bez pośredników

449.000zł 784-254-055
DĄBROWA Białostocka, działka
18000m², rolno-budowlana, przy-
lega do lasu. 20.000zł 511-928-792

F O LWA R K I  Wielkie,  dzia łka
17107m², DZIAŁKA FOLWARKI
W I EL K I E  G M .  Z A B ŁU D ÓW.
Polecamy działkę o pow.17107m².
Wymiary działki:48m od ulicy
370m. Dojazd drogą gruntową.
Atrakcyjna lokalizacja: las, łąki.
119.750zł 509-298-367 M2HOME 
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HAJNÓWKA, działka 30000m², 
ziemia orna z lasem, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 65.000zł 663-691-430

JUC HN OWIEC Dolny, działka 
1000m², wydzierżawię ziemię 
500zł/ha 857-196-155

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

KAMIONKA, działka 17200m², zie-
mia rolna 1.70ha, kol. Kamionka, 
200m od końcowego przystanku 
MPK. 25zł/mkw. 508-366-594

MILE JC Z YCE, ul. Jaroszówka, 
działka 500000m², Wezmę w 
dzierżawę grunty orne, łąki ok 
Boćki, Milejczyce 695332129 1zł
695-332-129

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, Ó
DZIAŁKA ROLNO  BUDOWLA

NA, POŁOŻONA PRZY DRODZE 
JUCHNOWIEC WOJSZKI, ME
DIA PRĄD, WODA, KANALIZA
CJA. 35zł/mkw. 505-103-220

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 
budowę, 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, rekre-
acyjno- budowlana +media, nad 
jeziorem Kisajno lub zamiana na 
mieszkanie 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, 
rekreacyjno- budowlana, media, 
dostęp do plaży i jeziora Pisajno. 
120zł 507-960-008

NIEWODNICA Korycka, działka
1000m², działka rekreacyjna, 13 
km od Białegostoku 250.000zł
883-458-254

OLECKO, działka 140000m², dział-
ka nad jeziorem, miejscowość 
Gryzy, pięknie położona, częścio-
wo zalesiona, woda, prąd. 7zł/mkw.
514-250-338

POD INWESTYCJE

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, dział-
ka 1, 245.00m², pod usługi, prze-
mysł, 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 
łączenia sektorów. Doskonała loka-
lizacja, 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 5000m²,
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 25000m², dział-
ka leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą
gminną w pobliżu prąd. 135.000zł
883-688-022

CZYŻEW, działka 5000m², Las
w Kamieniu Starym. 25.000zł
666-528-681

HA JNÓWK A, działka 3100m²,
zasadzona brzozą, gm. Dubicze
Cerkiewne. 20.000zł 663-691-430

HAJNÓWKA, działka 17000m²,
łąka z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm.
Dubicze Cerkiewne. 50.000zł
663-691-430

MARKOWSZC Z Y ZNA, działka 
10000m², działka leśna, niedale-
ko drogi łączącej Białystok- Łapy.
55.000zł 507-484-241

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

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

TUROŚŃ Kościelna, działka 3400m², 
gm. Zawady, las olchowy kilkudzie-
sięcioletni. 105.000zł 695-257-542

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

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

W YSOKIE Mazowieckie, dział-
ka 51700m², Las 90 letni, ob-
ręb Milejczyce 40.000zł/ha
666-528-681

WYSZKI, działka 18000m², działka
leśna, Niewino Borowe. 25.000zł
507-484-241

SIEDLISKOWE
BIAŁYSTOK, działka 20000m², łąka.
35.000zł/ha 507-975-896

KRUSZYNIANY, działka 1250m²,
siedlisko, dom mieszkalny, bud. go-
spodarcze, + projekt na budowę no-
wego domu. 60.000zł 889-203-882

MOŃKI, działka 4000m², działka
rolna z budynkami gospodarczymi,
ok. Moniek. 150.000zł 508-327-925

MOŃKI, działka 60000m², Dom mu-
rowany z budynkami, ok. Moniek.
320.000zł 508-327-925

OLECKO, działka 400000m², go-
spodarstwo agroturystyczne na
Mazurach, nad jeziorem, budynek
mieszkalny 980m² pow. użytkowej

12 pokoi, sala bankietowa +staj-
nia, pilne, cena do uzgodnienia.
2.500.000zł 514-250-338

WYSOKIE Mazowieckie, działka
3800m², wraz z zabudowania-
mi dom do remontu, 300.000zł
798-599-248

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 EC KO, działka 140000m²,
Wydzierżawię gospodarstwo rol-
ne, 21ha. 300zł/ha 607-315-229

TYKOCIN, działka 7m², Mam do
wydzierzawienia lake do koszenia.
Gmina Tykocin. Około 7 ha, cena
do uzgodnienia 691965540 1zł
691-965-540

ZALESIANY, działka 630m², Działki
ROD 2 szt. po 630 m² 35.000zł
600-766-466

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. Wł. Andersa
40, Do wynajęcia pawilon han-
dlowy 16 m² na Giełdzie Rolno-
Towarowej na ulicy Gen. Wł.
Andersa 40. Doskonała lokaliza-
cja. Woda, prąd 32zł/mkw. 667-
123-120 PCRT

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

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

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

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

Garaże i miejsca postojowe

B I A Ł Y S T O K , B - s t o k ,  o s . 
Białostoczek, garaż do wynajęcia, 
ul. Gołdapska. 150zł 692-922-569

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

BIAŁYSTOK, ul. Łąkowa, Wynajmę 
garaż. 300zł 600-920-190

AUGUSTÓW, ul. Westerpla  e, ga-
raż murowany 17m² w zabudowie 
szeregowej, księga wieczysta, cena 
za m². 3.000zł 609-738-575

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, 
garaż murowany przy ul icy 
Łukowskie 3B, (zespół garaży 
przy ul. Kaczorowskiego). 250zł
732-473-902

BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda, 
garaż w bloku do wynajęcia, teren 
ogrodzony, wjazd na pilot. 250zł
609-405-958

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 1.100zł
690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Bojary, . 1.200zł
690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, ul. Monte Casino, 1 
pokój w 4 pokojowym mieszka-
niu, pełne wyposażenie 600zł
666-528-681

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

BIAŁYSTOK, ul. zielone wzgórza, 
3 pokoje kuchnią 900zł/+opłaty
694-505-023

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

14 OGŁOSZENIA DROBNE 85 744 88 99



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

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, 
Pokoje studentom, 350-550zł. +licz-
niki. 350zł 600-766-466

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

BIAŁYSTOK, ul. Broniewskiego, 
Wynajmę kawalerkę, kaucja, od 
zaraz. 700zł/+opłaty 606-282-188

BIAŁYSTOK, ul. Nowogródzka, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
umeblowane. 1.300zł500-330-526

BIAŁYSTOK, ul. Wiatrakowa, os. 
Antoniuk, Wynajmę mieszka-
nie 2-pokoje, umeblowane, ka-
blówka w cenie . 1.100zł/+opłaty
512-210-848

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, os. Centrum, Wynajmę 
mieszkanie 3 pokojowe, umeblowa-
ne. 1.200zł/+opłaty 608-898-141

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

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

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

BIAŁYSTOK, 30m², os. Śródmieście, 
Wynajmę pokój umeblowany, 
mogą mieszkać dwie osoby. 600zł
514-158-749

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, 
Wynajmę pokój.650zł732-473-902

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

BIAŁ SY TOK, 44m², os. Nowe 
Miasto, dwa pokoje.1.000zł/+opła-
ty 606-595-237

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

BIAŁYSTOK, 25m², ul. Waszyngtona,
kawalerka do wynajęcia student-
ce lub studentowi. 500zł/+opłaty
600-766-466

B I A ŁY S T O K , ul .  Kopernika, 
Kaczorowskiego, miejsce postojo-
we, nowe, pełne wyposażenie, wy-
soki standard 3.000zł 666-528-681

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, nowe,
umeblowane, dziewczynie lub pani.
1.000zł 604-595-157

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
własnej aranżacji, stan deweloper-
ski 3.500zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, pokój
20m², najchętniej 2 osobom. 800zł
691-100-129

BIAŁYSTOK, umeblowany, z bal-
konem, blisko centrum 650zł
503-624-093

BIAŁSYTOK, 44m², ul. Mickiewicza, 
wynajem jednej osobie dorosłej.
700zł/+opłaty 539-625-935

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

BIAŁYSTOK, wynajmę budynek 3
kondygnacyjny pod biura, hotel,
hostel, wykończony, cena netto.
70zł/m² 600-900-969

W Y S O K I E Mazowieckie, wy-
najmę dom w gminie Nur 650zł
664-081-264

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

BIAŁSYTOK, 38m², os. Mickiewicza,
wynajmę mieszkanie z balkonem 
dla jednej osoby 600zł/+opłaty
579-277-762

BIAŁYSTOK, os. Centrum, wynaj-
mę pokój, centrum Białegostoku, 
s tu d e ntc e.  550z ł/+ l i c zn ik i
600-920-190

BIAŁSYTOK, wynajmę pokój. 400zł
698-335-624

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

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, Para z dwójką dzie-
c i  poszukuje mieszkania w 
Białymstoku lub okolicach do wy-
najęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000zł
531-326-561

Kupię

 ĭ KLESZCZELE, KUPIE ZIE
MIE ROLNA W OKOLICY
KLESZCZELE 507-176-171

 ĭ JUCHNOWIEC DOLNY, 
KUPIE ZIEMIĘ ROLNĄ/
SIEDLISKO W OKOLICACH 
JUCHNOWCA 507-176-171

WYSOKIE Mazowieckie, Kupię by-
dło w każdej kondycji, maciory, knu-
ry. 537-061-488

SUPRAŚL, Kupię dom w Supraślu. 
Sprzedający będzie mógł nadal w 
nim mieszkać 696-214-588

BIAŁYSTOK, Kupię domek letni-
skowy do całorocznego zamiesz-
kania, Studzianki lub Sokołda, do 
100.000zł. 10.000zł 728-860-389

BIAŁYSTOK, Kupię garaż na osiedlu 
Sybiraków, wyłącznie pod blokiem 
1, 3, 5, 7 lub 9. 510-715-661

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie na 
osiedlu Piasta, parter lub 1-piętro 
2-3 pokoje do 56m² z instalacją ga-
zową wewnątrz mieszkania. BEZ 
POŚREDNIKÓW. 

ą ąą ą
694-897-532

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

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

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

 ĭ BIAŁYSTOK, MAŁŻEŃSTWO Ż Ń
POSZUKUJE MIESZKA
NIA DO REMONTU W 
BIAŁYMSTOKU DO 50 MKW. 
ROZWAŻYMY KAŻDĄ LO
KALIZACJĘ! 507-033-845

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

BIAŁYSTOK, Witam zajmujemy 
się wycinką pozyskaniem drzew z 
działek leśnych, rolnych, ugorów, 
nieużytków wycena Gra  s płatne 
gotówką 25.000zł 794-544-402

BIELSK Podlaski, Zajmujemy się wy-
cinką pozyskaniem drzew z działek 
leśnych, rolnych, ugorów, nieużyt-
ków itp -wycinka drzew -skup i wy-
cinka drewna na pniu wszystkie 
gatunki -skup drewna. 250zł/szt.
735-160-749

BIAŁYSTOK, agregat uprawowy, 
unia grudziąc kupię ok.5 m 1zł
666-528-681

B I A ŁY S T O K , działka 2 ha w 
Białymstoku, kupię1zł666-528-681

BIAŁYSTOK, działka, las okolice 
Białegostoku 729-831-533

SIEMIATYCZE, grunty orne, łąkę, 
las 602-298-096

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

BIAŁYSTOK, kupię nieduże siedli-
sko do 1200m², z budynkami może 
być do remontu okolice Augustów, 
Płaska, Knyszyn 739-568-078

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
mieszkanie 3-pokojowe, chętnie 
na wyższym piętrze 720-240-650

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

B I E L S K Podlaski, ziemia 2ha 
666-528-681

Meble

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

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

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

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafi towy.  1.200zł505-302-
976 Kolno 

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

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

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

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

PÓŁKOTAPCZAN i kredens z lat 70. 
170zł/szt. 693-409-808 Białystok

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne me-
ble pokojowe cena od 200zł do 
500zł 500zł 795-999-550 Białystok 

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

SPR ZEDAM 2 solidne krzesła
Białystok piasta tel 503391530 
150zł/szt. 503-391-530 Białystok

SPRZEDAM video vhs thomson
Białystok piasta tel 50339153083zł
503-391-530 Białystok 

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

STOLIK okolicznościowy 2szt, ława,
3 szufl ady, kolor dąb.30zł531-540-
521 Białystok 

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

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

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

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

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

FOTEL duży stan bdb. 150zł 694-
932-698 Białystok 

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

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel,
lepszy gatunkowo materiał. 570zł
884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel,
lepszy gatunkowo materiał. 570zł
881-552-236 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary jednolity lep-
szy gatunkowo material tkanina
570zł 537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lep-
szy gatunkowo materiał z pojem-
nikiem na posciel dowoz kurierem
cale podlasie 570zł 881-263-522
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lep-
szy gatunkowo materiał z pojem-
nikiem na posciel dowoz kurierem
cale podlasie 570zł 884-774-233
Białystok 
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Dzięki wykwalifi kowanej kadrze oraz zastosowaniu najlepszej 
jakości materiałów, zapewnia solidność, a zarazem szybkość 
świadczonych usług. Stawia na doświadczonych specjalistów 
branży budowlanej. Współpracuje z najlepszymi architektami 
w regionie.

– Wyróżniamy się wysokim standardem realizacji projektów 
jak również dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez 
nas usługi były na najwyższym poziomie – mówi Krzysztof 
Otapowicz, developer i prezes fi rmy Budmex.

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.

UROKI CHOROSZCZY

Choroszcz to urokliwa miejscowość z wielowiekową trady-
cją. Jej początek datuje się na połowę XV wieku. W 1507 roku 
Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie, 
a w 1654 roku biskup wileński Mikołaj Stefan Pac sprowadził 

do miasta dominikanów. Wkrótce powstała szkoła przez
nich prowadzona, przygotowująca uczniów do Akademii 
Krakowskiej. Po pożarach w 1683 i 1707 roku miasto podupa-
dło, tracąc znaczenie na rzecz Białegostoku. Od początku XVIII
wieku Choroszcz należała do rodu Branickich. Jan Klemens
ufundował kościół, szpital, unicką cerkiew oraz zbudował pałac 
stanowiący jego letnią rezydencję. W połowie XIX wieku mia-
steczko stało się osadą fabryczną, była tu jedna z największych 
w tych czasach fabryka sukna i koców, należąca do Christiana
Augusta Moesa.

Gmina Choroszcz jest jedną z najprężniej rozwijających
się gmin powiatu białostockiego. Dynamiczny wzrost, który 
dokonywał się z poszanowaniem zasad zrównoważonego roz-
woju, na przestrzeni ostatnich lat uwidaczniał się głównie przez 
działania zmierzające do zwiększenia komfortu funkcjonowania 
przedsiębiorstw, poprawy jakości życia mieszkańców i stworzenia 
dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju miejscowej 
młodzieży. W samej Choroszczy są szkoły, przedszkola i ośrodki 
zdrowia.

Stąd na wyciągnięcie ręki są szlaki turystyczne, liczne ścieżki 
rowerowe i szlaki kajakowe, plaża miejska i Narwiański Park 
Narodowy. Jednym słowem, wybierając Choroszcz na miejsce 
do życia, wakacje można mieć przez cały rok.

ZIELONE OGRODY – ZIELONE ŻYCIE

Osiedle Zielone Ogrody powstaje u zbiegu ulic 3 Maja 
i Rumiankowej w Choroszczy. To kompleks 37 budynków 
jednorodzinnych 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 
wygospodarowania garderoby, 2 łazienki, wiatrołap, kotłow-
nię, 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.

B    C     40 . B    C     40 . 
W       W       

Cisza, rekreacja Cisza, rekreacja 
i przyroda i przyroda 
na wyciągnięcie rękina wyciągnięcie ręki
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.
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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 okolicznościach 
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, prze-
stronne 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 woje-

wództwa Podlaskiego. Dzięki wykwalifi kowanej kadrze oraz zastosowaniu najlepszej jakości 

materiałów, zapewnia solidność, a zarazem szybkość świadczonych usług. Stawia na doświadczo-

nych specjalistów branży budowlanej, remontowo-budowlanej i instalatorsko-wykończeniowej. 

Współpracuje z najlepszymi architektami regionie. „BUDMEX” wyróżnia się na rynku wysokim 

standardem realizacji projektów.

KONTAKT
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
UL. 3 MAJA 14 CHOROSZCZ

BIURO@BUDMEX.NET
TEL. 791 767 022
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Gustowne, przytulne i bezpieczne 
– „mieszkanie pod klucz”– „mieszkanie pod klucz”
JJeżeli planujesz zakup mieszkania ale przeraża cię 

żmudny proces jego wykańczania, pochyl się nad ofertą 
białostockiego dewelopera Sokołowscy Nieruchomości.

Przy ulicy Hallera 12, w nietuzinkowej inwestycji 
przygotowano „mieszkanie pod klucz”. Co to oznacza?

– To lokal, w którym łazienka i kuchnia zostały kompletnie 
wyposażone a pozostałe pomieszczenia wykończone, tak by przy-
szli mieszkańcy mogli je dowolnie zaaranżować. To gustowne 
i nowoczesne mieszkanie jest projektem, który powstał wspólnie 
z architektami i wykonawcą Leroy Merlin – mówi mówi Aneta 
Sokołowska właścicielka fi rmy Sokołowscy.

Inwestycja znajduje się na ulicy Hallera 12 w Białymstoku. 
Mieszkanie jest zlokalizowane na pierwszym piętrze. To trzy 
pokoje, w tym dwie sypialnie i pokój dzienny połączony z anek-
sem kuchennym, korytarz i łazienka. Niewątpliwym atutem jest 
obszerny balkon.

Metraż mieszkania wynosi 71, 53 mkw. To idealne lokum dla 
małżeństwa z dzieckiem.

Inwestycja „Prestiżowe Dziesięciny” jest przedsięwzięciem 
deweloperskim obejmującym budowę budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z pomieszczeniami handlowo-usługowymi 
i co ważne z parkingiem podziemnym oraz windą.

– Niestety na osiedlu nie ma zbyt wielu miejsc do parkowania 
i dlatego też nasi architekci i projektanci zadbali o to, by przyszli 
mieszkańcy nie mieli z tym problemów. Wykorzystaliśmy jedyne 
słuszne rozwiązanie jakim jest podziemny parking – dodaje 
Aneta Sokołowska.

Atutami nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta infra-
struktura osiedla, bliskie sąsiedztwo sklepów, szkół. przedszkoli, 
szybki dojazd do centrum, przystanki komunikacji miejskiej. 
Mimo ogromnej ilości zarówno starszych jak i nowszych bloków 
jest to osiedle, które ma wiele zieleni, terenów rekreacyjnych 
i placów zabaw dla najmłodszych.

Działka ma kształt prostokąta i znajdują się przy ulicy Hallera 
12. Budynek o zmiennej wysokości, będzie posiadał od 3 do 6 kon-
dygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację podziemną, na której 
zlokalizowanych zostanie 47 miejsc postojowych i 1 miejsce dla 
osoby niepełnosprawnej. Główne wejścia do budynku zaprojek-
towano z poziomu terenu od strony północno-zachodniej.

Pionową komunikację w budynku stanowi jedna klatka 
schodowa oraz winda, łącząca kondygnacje nadziemne obiektu 
z poziomem garażu. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojekto-
wano mieszkania 1,2,3,4 – pokojowe. Dodatkowo w kondygnacji 
podziemnej zlokalizowano komórki lokatorskie, węzeł cieplny, 
pomieszczenie techniczne, pomieszczenie wodomierza, pomiesz-
czenie pomocnicze.

Budynek powstał w technologii tradycyjnej murowanej po-
sadowiony na ławach fundamentowych. Konstrukcja stropów 
żelbetowa. Dach płaski o kącie nachylenia 15o, w części frontowej 
kryty blachą płaską na rąbek, pozostałej papą. Budynek tworzy 
bryłę w kształcie litery „L”. Elewację wzbogacają balkony osło-
nięte szklanymi lub pełnymi balustradami. Ściany kondygnacji 
przyziemia oraz w niższej części budynku (3 kondygnacyjnej) 
w większości wyłożone betonową płytką elewacyjną. Pozostałe 
ściany tynkowane lub w okładzinie drewnianej.

O FIRMIE

cą się fi rmą z branży nieruchomości. zajmuje się z dużym 
zaangażowaniem i nowoczesnym spojrzeniem w branży 
Deweloperskiej, a swą działalność prowadzi już od roku 2008.

W naszej ofercie znajdują się atrakcyjne nieruchomości dewe-
loperskie, które trafi ą nawet w najbardziej wyrafi nowane gusta 
– niezależnie od tego, czy priorytetem klienta jest prestiżowa 
lokalizacja niedaleko centrum miasta, czy kameralne osiedle 
położone w spokojnej okolicy

KONTAKT
Zapraszamy do biura sprzedaży

ul. Legionowa 28 lok 402 Białystok
Więcej informacji pod nr tel. 
85 742 88 48, 85 742 88 58



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 

SPRZEDAM nowa wersalke z bocz-
kami na sprezynie kolor ciemny 
braz z pojemnikiem na posciel do-
woz za darmo na terenie bialego-
stoku 770zł 881-263-522 Białsytok 

STAND bdb 300zł 798-563-897
Białystok 

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

ŁÓŻKO 2 osobowe 200zł 607-339-
048 Białystok 

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 

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

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

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

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

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

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

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 

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

OKNA używane, 140X2, 37, 2 sztuki,
140x146 jedno okno 140 zł 200zł/
szt. 666-221-722 Białystok 

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

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

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

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

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówko-
wy. 80zł 862-713-853 Zambrów 

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

AGLOMARMUR płytki gr. 6cm.
10zł/m² 511-928-792 Zambrów 

BARAKOWÓZ 6x2.30m, bez pod-
wozia. 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 

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

BOJLER centralnego ogrzewania 80
litry z grzałką elektryczną ocieplony
pianką, cena do uzg. 200zł 885-991-
175 Łomża

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, śred-
nicy 40cm, wys.50cm. Mam też 
bojlery większe. 270zł 508-073-
762 Białystok 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

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

BUTLA 11kg + gaz i piecyk. 350zł
602-240-972 Ełk

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, cegła po Niemiecka,
czerwona, gm. Prostki. 1zł/szt. 733-
843-716 Ełk

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

DOM do rozbiórki z czerwonej peł-
nej cegły w Białymstoku. 20.000zł
884-691-250 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
prawe, szer z ościeżnicą 98, 5cm. 
980zł/całość 508-073-762 Białystok 

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

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

DRZWI wejściowe z szybą 90, nowe. 
700zł 884-691-250 Białystok 
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DRZWI wewnętrzne 80 lewe, białe
300zł 504-020-950 Białsytok 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor
jesion, 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, ocieplo-
ne pianką, kpl. nowy gotowy do
montażu(próg, 2 zamki, wkład-
ki, klamka), kolor złoty dąb.
wym.97x205cm.Drzwi prawe.
790zł/całość794-290-227 Białystok

DRZWI zewnętrzne, drewniane,
używane, 85x205, 1szt. 100zł 862-
713-853 Zambrów 

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

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 

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

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

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

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

GWOŹDZIE, dł 50mm, 14kg. 4zł/kg.
502-639-948 Białystok 

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

HYDROFOR, stan bdb 550zł 512-
824-612 Szepietowo

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

KR 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 

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

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

KUPIĘ drut 12, pustak biały    1zł
609-320-169 Zambrów 

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

KUPIĘ papę termozgrzewalną. 1zł
603-218-715 Białystok

L I N A stalowa 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 betonowe110zł501-
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 ilości zakupionych. 450zł/szt.
606-758-757 Białystok 

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

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

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

OKNO drewniane, z lufcikiem, 
oszklone, 150x90, 3szt. 120zł/szt.
510-049-632 Białystok 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

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

III 2020 r. 7000 zł/mkw 
brutto

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

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

W sprzedaży mieszkania o pow. 35 - 76 mkw.

I kw. 2022 r 6500 - 7000
zł/mkw

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

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

W sprzedaży mieszkania o pow. 37 - 86 mkw.

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

5400 - 6400
zł/mkw 

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

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

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

XI 2021 r. 6450-7100
zł/mkw

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

sprzedaży mieszkania o pow. 57 - 72 mkw.

XI 2020 r. 5400 - 6000
zł/mkw

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

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

XI 2020 r. 

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

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

XI 2020 r. 6200 - 6500
zł/mkw

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

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

I 2021 r. 6000 - 6200 
zł/mkw

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

I 2021 r. 5250 - 5500 
zł/mkw

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

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

VI kw. 2020 r. 6700 zł/mkw

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

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

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

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

5100 - 5900
zł/mkw

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

500.000 -
520.000 zł



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

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

PARAPETY schody z kamienia na-
turalnego, 250zł/m² 511-928-792
Zambrów 

PIEC koza trociniak, po jednym se-
zonie. 80zł 603-218-715 Białystok 

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

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

PRZETRZĄSACZ 4 bębnowy do sia-
na 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 

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

RAMA stalowa 115x68cm 8szt z 
siatka 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 stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości. 12zł/mb 795-999-550
Białystok 

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

SOSNA tartaczna kupie 1zł 515-418-
047 Białystok

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 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 
galanterię drewnianą. 20zł/m² 606-
758-757 Białystok 

SZAFKA łazienkowa z umywalką i 
bateią.Szer. umywalki 47cmx36, 
sza  a 43x25cm.Cena kpl. do zło-
żenia.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. 4zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie

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

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

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

TARCICA dębowa. 1.700zł 515-418-
047 Białystok 

TARCIC A wysezonowana (so-
sna i świerk) 800zł 795-999-550
Białystok 

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 

UCHWYTY płotków śnieżnych. 10zł/
szt. 604-595-157 Białystok

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 wrzecionowej, 
100 szt. 4zł/szt. 862-713-853
Zambrów 

WITAM. Sprzedam suchą szalówke 
świerkowa o długości desek 3i 4 m 
w klasie A/B. Szerokość całkowi-
ta deski 150mm Grubość 20mm 
Pakowana po 7szt. Dostępna od 
ręki! 49zł/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, bia-
ły, z syfonem. 110zł 511-240-244
Sokółka

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

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

BLACHA ocynkowana falowana
90x200 60 szt. 15zł/szt. 504-716-
360 Bielsk Podlaski

CEGŁA szamatowa 53zł/szt. 508-
654-114 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 ko-
lorze srebnym(niebieska to folia
ochronna) 180zł/szt. 508-073-762
Białystok 
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OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł
660-918-263 Białystok

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

OKNA 2 szt.+ drzwi balkonowe.
100zł/szt. 504-020-950 Białsytok 

OKNA i drzwi dwuszybowe bia-
łe, plastikowe, różne rozmiary.
200zł/szt. 723-840-678 Czarna
Białostocka 

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

PA R A P E T Y z konglomeratu,
30x153, mam 6szt. 110zł/szt. 794-
290-227 Białystok 

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

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,
oryginalnie pakowane, 8szt. 8zł/
szt. 797-542-353 Białystok

AGD

CHŁODZIARKA mała. 80zł571-232-
731 Ełk

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

KUCHENNA gazowa 4 palnikowa.
150zł 795-016-613 Białsytok 

LODÓWKA.300zł/szt.501-710-149
Białystok 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan
bdb. 70zł 507-975-896 Białystok 

ODKURZACZ Zepter Turbo Handy,
bezprzewodowy. 400zł 888-296-
278 Białystok 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji.
140zł 603-218-715 Białystok

PATELNIA nowa, niemiecka Deluxe,
w opakowaniu. 100zł 518-993-799
Białystok 

PRALKA Frania 180zł 602-240-972
Ełk 

PRALKA Frania. 150zł 857-333-700
Białystok 

PŁYTA 4 palniki gazowa. 50zł 696-
564-454 Białystok

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 czajnik Zelmer Białystok
piasta tel 503391530 36zł 503-391-
530 Białystok 

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

SPRZEDAM wentylator pokojowy 
Białystok piasta tel 50339153086zł
503-391-530 Białystok 

SPRZEDAM żelazko Białystok piasta 
tel 503391530 50zł 503-391-530
Białystok 

SPRZEDAM, prodiż, Bialystok piasta 
tel 503391530 33zł 503-391-530
Białystok 

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

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

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

ZAMRAŻARKA, niemiecka mała 
3 szufl ady. Bardzo mało używana. 
300zł/szt. 606-758-757 Białystok 

ZEW blaszany z baterią 50zł 696-
564-454 Białsytok 

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

LODÓWKA amica, 127 cm, szer. 47 
cm, gł. 49 cm, stan bdb 350zł 798-
563-897 Białystok 

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

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 A M R A Ż A R K A , 3 szuf lado -
wa, szer.50x60x85cm, sprawna, 
brak 2 szufl ad 130zł 508-073-762
Białystok 

|OK AP kominowy Mastercook 
ze stali nierdzewnej, szer.60cm, 
sprawny 220zł 794-290 -227
Białystok 

Opał

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

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

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 
90zł (10kg). 799zł/t 600-900-969
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
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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.

I kwartał 
2023 rok

Mieszkania od 
6.600zł/m2, lo-

kale usługo-
we od 9000zł/

m2, miejsca 
parkingowe od 

25-35tys.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,

I kwartał 
2023 rok

Mieszkania od 
6.200zł/m2,
miejsca par-
kingowe od 
25-30tys.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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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 opałowe Brzoza suche, rą-
bane. 200zł 507-975-896 Białystok

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 

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 

SKÓRY baranie surowe 30szt, gm.
Prostki. 10zł/szt. 733-843-716 Ełk 

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

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

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

DREWNO opałowe brzoza, porą-
bane, suche, możliwy transport
150zł/mp 511-171-535 Białystok 

DREWNO opałowe rąbane suche
sosna świerk możliwy transport
120zł/mp 511-171-535 Białystok 

DRZEWO rąbane brzoza, osika,
olszyna. 120zł/m³ 782-089-354
Kleszczele 

OLSZYNA sucha, gruba, pocięta,
cena do uzg. 150zł/m³ 791-522-
213 Trzcianne 

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

DWA Kufry. 150zł/całość 692-349-
903 Goniądz

FORTEPIAN 2szt. 5.000zł/szt. 511-
928-792 Szumowo 

KOMODA 1500-2500zł. 1.500zł
662-593-789 Suwałki 

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

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

KUPIĘ antyki, starocia, militara, ro-
wery, zabawki, itp.  1zł517-332-545
Czarna Wieś Kościelna 

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

MASZYNA krawiecka Singer, peda-
łowa, niemiecka500zł889-203-882
Choroszcz

MEBLE przedwojenne. 3.000zł698-
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 let-
nie. 2.000zł 795-999-550 Białystok 

PRZEDMIOTY ludowe: maselnica 
50zł, dłubańka kopańka 60zł, koło-
wrotki 50zł i inne przedmioty. 50zł
509-823-238 Białystok

RADIO zabytkowe. 200zł 603-218-
715 Białystok 

SPRZEDAM maszyna singer odlew 
nogi tel 503391530 560zł 503-391-
530 Białystok 

SPRZEDAM monety PRL, banknoty, 
maszyne singer Białystok piasta 
tel 503391530 250zł 503-391-530
Białystok 

SPRZEDAM solidne biurko PRL, 
Białystok piasta tel 503391530 
550zł 503-391-530 Białystok 

SPR ZEDAM walizka podróżną 
Bialystok piasta tel 503391530 
70zł/szt. 503-391-530 Białystok 

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

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

DRZWI ze szkiełkiem 10zł/szt. 692-
349-903 Mońki 

FORTEPIANY zabytkowe 3szt cena 
od 7tys. do 100tys. 7.000zł 511-
928-792 Zambrów 

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

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

SEDES, umywalka, spłuczka 200zł
692-349-903 Mońki

Ogród

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

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

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

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

od 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

od 5605zł/m2

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. 

Gotowe do
odbioru

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.

“Złote kaskady” - Horodniany, Gm. Juchnowiec Ko-
ścielny. Metraże:  48 m2, 52 m2, 60 m2, 62 m2, 68 

m2, 77 m2. Przedsięwzięcie deweloperskie obejmu-
je realizację budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go z garażem podziemnym z miejscami parkingo-
wymi. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne
i 1 kondygnację podziemną z 54 miejscami parkin-
gowymi i piwnicami. W budynku przewidziano 50

mieszkań w 2 klatkach wyposażonych w windy

30.01.2023 r. od  5450 zł/m2

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



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

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok

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

KAMERY, zestaw do monitoringu z 
nagrywarką. 507-627-924 Białystok 4

KOSIARKA rotacyjna czeska. Stan 
dobry. 170zł 609-611-438 Wysokie 
Mazowieckie 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924
Białystok 

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

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

SIEDZISKO do huśtawki ogrodo-
wej, boczki żeliwne, nowe 350zł
505-603-916 Wysokie Mazowieckie 

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 podkaszarkę husqvar-
na 323c, stan bardzo dobry. 400zł
517-237-442 Wysokie Mazowieckie 

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. 150-200cm, pod-
stawa żeliwna, sosna syberyjska. 
600zł/całość 504-996-396 Sokółka 

WITAM wszystkich zainteresowa-
nych posiadam na sprzedaż za-
dbany w bardzo dobrym stanie 
traktorek kosiarkę renomowane 
szwedzkiej fi rmy Husqvarna. Sprzęt 
100% sprawny,  9.500zł 517-237-
442 Wysokie Mazowieckie 

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

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

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l-
po artykulach spozywczych czarne 
na deszczowke na wode na dzialke i 
budowe mozliwosc dowozu odplat-
nie bialystok okolice podlasie 100zł
537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l. 
po spozywce na pasze i wode dla 
zwierzat, deszczowke, szambo, 
przeciery-wina-na olej napedowy 
100zł 696-774-177 Białystok 

SPRZEDAM beczki plas  kowe 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 696-774-177
Białystok 

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

SPRZEDAM beczki plas  kowe po 
spozywce 220 litrow nadaja sie na 
deszczowke, wode, przeciery wina, 
do kiszenia ogorkow kapusty, na 
wode i pasze dla zwierzat 100zł
696-774-177 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 łożyskach 120zł 856-501-559
Białystok 

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

Remontowo-budowlane

REMONTY i wykończenia wnętrz 
-adaptacje pomieszczeń -układanie
glazury, terakoty -sufi ty podwie-
szane -szpachlowanie -malowanie
- elektryka - hydraulika 507-709-
182 Białystok

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

GLAZURA, terakota, altany. 728-
343-757 Białystok 

KONSTRUKCJE i krycie dachów: 
domy, obory, stodoły, kostka bru-
kowa, malowanie, wykańczanie
wnętrz. 537-061-488 Wysokie
Mazowieckie

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 plastikowych,
ocynkowanych, obróbek dachów,
kominów. 797-513-715 Białystok 

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

POSADZKI agregatem, balko-
ny, papo obróbki.  604-595-157
Białystok

PRZYJMĘ zlecenia na remonty lub
wykończenia łazienek. 518-546-
217 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, terakota, gres, suche
tynki, sufi ty podwieszane, kamień
dekoracyjny, panele podłogowe.
662-686-057 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, terakota, gres, suche
tynki, sufi ty podwieszane, kamień
dekoracyjny, panele podłogowe.
662-686-057 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończenia
wnętrz, malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, terakota, gres, suche
tynki, sufi ty podwieszane, kamień
dekoracyjny, panele podłogowe.
662-686-057 Białystok 

SUCHE tynki, szpachlowanie, malo-
wanie, panele podłogowe, terakota
itp. Białystok i okolice. 604-364-270
Białystok

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok 

USŁUGI wywrotkami 3 osiowymi. 
603-218-715 Białystok 

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

WITAM oferuję malowanie da-
chów oraz czyszczenie dachów Całe
Podlaskie Brygada 2-3 osobowa
Malowanie Ręcznie lub agregatem
Termin do uzgodnienia 26zł/m²
577-126-337 Białystok 

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok 

REMONTY, tynki, wytrawy deko-
racyjne, wykończenia wnętrz 882-
698-490 Białystok 

USŁUGI budowlane, stan surowy
512-538-379 Mońki

Hydrauliczno-elektryczne
HYDRAULIK Elektryk, oświetlenia, 
Wywóz mebli, książek, lóżek, fotel, 
drzwi, RTV, AGD, złomu, Bus prze-
wóz, wynoszenie, Sprzątanie domu, 
piwnic, garaż, tel 503391530  95zł
503-391-530 Białystok

MONTAŻ domofonów i wideo-
domofonów serwis. 507-627-924
Białystok 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924 Białystok

USŁUGI 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
BAGAŻÓWKI przeprowadzki-drob-
ne z ekipą, realizujemy nietypowe 
zlecenia, wnoszenie, znoszenie, 
przestawianie np.mebli. 881-552-
236 Białystok 

BAGAŻÓWKI przeprowadzki-drob-
ne z ekipą, realizujemy nietypowe 
zlecenia, wnoszenie, znoszenie, 
przestawianie np.mebli. 881-552-
236 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 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. Drobne przepro-
wadzki. Wnoszenie, wynoszenie. 
Utylizacja starych mebli, sprzętu 
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok 

HOLOWANIE aut 7 dni w tygodniu 
takze długie trasy  100zł/szt. 512-
576-250 Łomża

HOLOWANIE aut oraz maszyn rol-
niczych 7 dni w tygodniu 100zł/szt.
512-576-250 Łomża 

HOLOWANIE aut oraz maszyn rol-
niczych 7 dni w tygodniu fi rma cały 
kraj zapraszamy  100zł/szt. 512-
576-250 Łomża

HOLOWANIE aut oraz maszyn rolni-
czych 7 dni w tygodniu fi rma z dłu-
gletnim doswiadczeniem zaprasza-
my 100zł/szt. 512-576-250 Łomża

HOLOWANIE aut oraz maszyn rol-
niczych cały kraj atrakcyjne ceny 
zapraszamy  100zł/szt. 512-576-
250 Łomża 

POMOC drogowa 7 dni w tygodniu 
fi rma z długoletnim doswiadcze-
niem  1.234zł/szt. 512-576-250
Zambrów 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy 
dostawcze utylizacja na wysypisko 
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa 
palety deski ksiazki gazety kartony-
-itp.rzeczy 537-191-795 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy 
dostawcze utylizacja na wysypisko 
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa 
palety deski ksiazki gazety kartony-
-itp.rzeczy 881-564-250 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki busy 
dostawcze utylizacja na wysypisko 
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa 
palety deski ksiazki gazety kartony-
-itp.rzeczy 881-552-236 Białystok 

P R Z E P R O WA D Z K I  bagazow-
ki transport mebeli ubrań rzeczy 
osobistych sprzet agd-rtv sprzet 
i materialy budowlane sportowy 
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PPrzygotowujecie się na nowy, pełen nadziei 
sezon? Pamiętajcie o nowej dekoracyjnej 
mantrze – prostota, spokój, stonowana 

kolorystyka i zbalansowanie elementów.

Pośpiech, nieustanna gonitwa, coraz głośniejsza rzeczywi-
stość – to wszystko sprawia, że częściej i bardziej skupiamy się 
na wnętrzach naszych domów i mieszkań szukając spokoju, 
skupienia i prawdziwego poczucia bezpieczeństwa.

Aranżację spokojnego wnętrza można zacząć przewrotnie 
od kontrastu. Odcienie ziemi i organiczne kształty spotykają się 
z rzeźbiarskimi niekiedy liniami, natomiast solidne formy łączą 
się z miękkimi liniami. Kontrast materiałów odgrywa tutaj waż-
ną rolę. Przyjmując doktrynę slow living (spokojne życie) coraz 
więcej wnętrzarskich projektów przybliża nas do ziemi, zachę-
cając do odpoczynku i połączenia się z otoczeniem na nowym 
i głębszym poziomie.

JAK PRZYJĄĆ TEN TREND WE WŁASNYM DOMU?

Należy postawić na wygląd z neutralną podstawą, natu-
ralnymi tkaninami i materiałami w różnych odcieniach beżu, 
piasku, ochry, taupe, kremu. Warto dodać kontrastowy element 
z pastelowej palety barw na przykład bladoniebieski, jasnożółty 
czy też zielony.

Pastele dobrze komponują się z beżowym schematem inspi-
rowanym naturą. Najważniejsze, aby zachować neutralność ścian, 
a dzięki odpowiednim akcesoriom możemy nadać im jaśniejszy 
charakter lub zdecydować się na odwrotność. Nadanie bogactwa 
blademu beżowi akcentując go ciemnym brązem, meblami z ciem-
nego drewna daje możliwość uzyskania bardziej eleganckiego 
i dostojnego wyglądu.

ZASTAWIASZ SIĘ JAKI ODCIEŃ BEŻU JEST DLA CIEBIE?

Zacznijmy od położenia wnętrza względem stron świata. 
Beże o żółtym odcieniu mogą pomóc ogrzać zimne i wychodzące 
na północ przestrzenie z chłodnym, niebieskim światłem, gdzie 
nawet białe ściany mogą wyglądać surowo, podczas gdy przestrze-
nie od strony południowej są bardziej wszechstronne i możemy 
użyć większości tonów.

BOISZ SIĘ NUDY?

Naturalną baza jest świetnym początkiem do rozwoju wnę-
trza. Będzie mogło się ono zmieniać dzięki nowym teksturom 
z interesującymi, przykuwającymi wzrok wzorami. Mozna zasto-
sować gęsto tkane materiały takie jak len, frędzle czy też wzorzyste 
poduszki. Łącząc beż z duża ilością drewna o pięknym usłojeniu, 
dodasz wrażenie bogactwa do skromnych przestrzeni.

Czarne akcenty w oświetleniu, czy akcesoriach pomogą za-
chować czystość i współczesność oraz kontrast pomiędzy jasnymi 
i ciemnymi elementami. Stworzymy zatem wyraziste połączenie 
i unikniemy nudy.

Aktualny beżowy trend coraz częściej gości na salonach i jest 
mu tam całkiem dobrze. Godnie zastąpił szarość, która dotychczas 
była ulubionym neutralnym i minimalistycznym kolorem. Szarość 
może czasami wydać się zimna i kliniczna, a beż ma w sobie 
subtelne ciepło. Jest także elegancki i ponadczasowy. Szukając 
odprężenia w swoich 4 ścianach w łatwy sposób ukojenie znaj-
dziecie w delikatnych odcieniach beżu.

Mateusz Czeczko

– Czeczko Design Studio

O FIRMIE
Czeczko Design Studio – zadba o Twoje wnętrze.
Jesteśmy dumni z siebie tworząc wnętrza, które odpowiadają 
osobowości naszych klientów i przekraczają ich oczekiwania.
Zajmujemy się kompleksowo projektami wnętrz od projektu 
funkcjonalnego i planowania przestrzennego, po koncep-
cję i wykończenie czy prowadzenie nadzoru i zarządzanie 
wykonaniem na miejscu i stylizacją skończonych wnętrz.
Czym się zajmujemy?

» Projektowanie wnętrz mieszkalnych
» Projektowanie wnętrz komercyjnych
» Aranżacja i stylizacja wnętrz
» Wykończenie ‚p

Umów się na konsultacje.
KONTAKT

+48 791 700 192
www.czeczko-design.com
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quady motocykle skutery rowery 
czesci samochodowe  696-774-177
Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa -warszawa bialystok trans-
port przewoz mebli agd-rtv rze-
czy osobiste ksiazki kartony sprzet 
sportowy-inne rzeczy  884-774-215
Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa -warszawa bialystok trans-
port przewoz mebli agd-rtv rze-
czy osobiste ksiazki kartony sprzet 
sportowy-inne rzeczy  884-774-215
Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-war-
szawa -warszawa bialystok trans-
port przewoz mebli agd-rtv rze-
czy osobiste ksiazki kartony sprzet 
sportowy-inne rzeczy  881-263-522
Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towarowe 
do-1, 5t przewieziemy panstwa me-
belki ubrania sprzet agd-rtv mate-
rialy budowlane rzeczy osobiste 
bialystok podlasie na terenie calej 
polski  696-774-177 Białystok

PRZEPROWADZKI busy towarowe 
do-1, 5t przewieziemy panstwa me-
belki ubrania sprzet agd-rtv sprzet 
i materialy budowlane rzeczy oso-
biste sprzet sportowy inne rzeczy  
696-774-177 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie,
z pracownikami, posiadamy busy 
większe i mniejsze, transport mebli, 
agd, rtv, materiałów budowlanych 
i innych. 792-624-206 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie,
z pracownikami, posiadamy busy 
większe i mniejsze, transport mebli, 
agd, rtv, materiałów budowlanych 
i innych. 792-624-206 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie,
z pracownikami, posiadamy busy 
większe i mniejsze, transport mebli, 
agd, rtv, materiałów budowlanych 
i innych. 884-774-215 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-
-rtv sprzet i materialy budowlane 
bialystok podlasie cala polska 7 dni 
792-624-206 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z pra-
cownikami do noszenia bagazow-
ki utylizacja mebli agd-rtv elek-
troniki na wysypisko 884-774-233
Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia rzeczy realizuje-
my nie typowe zlecenia wnoszenie 
znoszenie przestawianie np mebli 
posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic 884-774-233 Białystok

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia rzeczy realizuje-
my nie typowe zlecenia wnoszenie 
znoszenie przestawianie np mebli 
posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic  537-191-795 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z traga-
rzami do noszenia rzeczy realizuje-
my nie typowe zlecenia wnoszenie 
znoszenie przestawianie np mebli 
posiadamy wolne terminy prosze 
dzwonic  884-774-233 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym 
przewoz osob rzeczy lotniska ho-
tele dworce urlopy uroczystosci 
rodzinne wesela poprawiny chrzci-
ny wieczory panienskie zawieziemy 
odbierzemy 696-774-177 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym 
przewoz osob rzeczy lotniska ho-
tele dworce uroczystosci rodzinne 
wesela poprawiny chrzciny wieczo-
ry panienskie zawieziemy odbierze-
my 696-774-177 Białystok

TRANSPORT autem osobowym
typu kombi przewoz osob rzeczy-
-drobne przeprowadzki rzeczy oso-
biste ubrania ksiazki kosmetyki-
bialystok woj podlaskie na terenie
calej polski 884-774-215 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym
typu kombi przewoz osob rzeczy-
-drobne przeprowadzki rzeczy oso-
biste ubrania ksiazki kosmetyki-
bialystok woj podlaskie na terenie
calej polski 884-774-215 Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok
przewieziemy mebelki ubrania
rzeczy osobiste sprzet agd-rtv ma-
terialy budowlane-inne rzeczy 696-
774-177 Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok
przewieziemy mebelki ubrania
rzeczy osobiste sprzet agd-rtv ma-
terialy budowlane-inne rzeczy 696-
774-177 Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok
przewieziemy mebelki ubrania
rzeczy osobiste sprzet agd-rtv ma-
terialy 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 busem dostawczym-
-bagazowki wywozimy na wysypi-
sko mebelki sprzet agd-rtv elektro-
nike zelastwa okna drzwi palety itp.
rzeczy 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 792-
624-206 Białystok 

T R A N S P O R T o s o b o w k a
4-osoby+bagaz kierowca z wła-
snym autem osobowym do wyna-
jecia zawioze odbiore 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
podlasie cala polska zawioze od-
biore na imprezki rodzinne wese-
la chrzciny komunie 792-624-206
Białystok

TRANSPORT przeprowadzki-drob-
ne, bagażówki-wywozimy na wysy-
pisko meble, agd-rtv, elektronikę-
-itp.rzeczy 884-774-233 Białystok 

TRANSPORT przeprowadzki-drob-
ne, bagażówki-wywozimy na wysy-
pisko meble, agd-rtv, elektronikę-
-itp.rzeczy 884-774-233 Białystok

TRANSPORT przeprowadzki-drob-
ne, bagażówki-wywozimy na wysy-
pisko meble, agd-rtv, elektronikę-
-itp.rzeczy 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 tygo-
dniu 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

Z AWIOZĘ na lotnisko 7 dni w 
tygodniu cały kraj zaprasza-
my 123.456zł/szt. 512-576-250
Białystok 

Doradztwo i fi nanse

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

y y ) y jy

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

 POZYCZKA do 1000zł. 507-573-503
Białystok 

POŻYCZKI pod zastaw nieruchomo-
ści oraz gruntów rolnych, zaprasza-
my do kontaktu osoby zaintereso-
wane. 517-941-897 Białsytok 

 KREDYTY i ubezpieczenia.  
500-841-661 Białystok

Fotografi a i wideofi lmowanie

KUPIE beczki plastikowe po pro-
duktach spozywczych 120l-220l 
duze ilosci hurtowe  795-013-099
Białystok 

Inne usługi

BEZPŁATNY WYWÓZ ZŁOMU ORAZ 
SPRZĘTU AGD. ODBIERAMY NA 
TERENIE PODLASIA. WYWOZIMY 
WSZYSTKIE METALE.ZŁOMUJEMY 
A U T A .  D E M O N T U J E M Y 
KO N S T R U KC J E  S TA L O W E  . 
ZADZWOŃ:510 609 852  510-609-
852 Białsytok 

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 

p

śmierci klinicznej. Twój głos i wibra-
cja Twoje energii a przede wszyst-
kim zdjęcia bardzo mi w tym po-
mogą.Ten dar k 50zł 601-354-939
Białystok 

508 353 278 WNĘTRZ A 27



28 WNĘTRZ A 508 353 278

J       ?J       ?

Budowa Budowa 
bez niespodzianekbez niespodzianek
BBudowa budynku rozpoczyna się jeszcze na długo

przed wbiciem pierwszej łopaty, kiedy inwestor
musi podjąć kluczowe decyzje o wyborze działki,

projektu, źródła ciepła, wentylacji czy stolarki otworowej. 
Na co zwrócić uwagę, by być zadowolonym z wyboru?

W żartach często mówi się, że pierwszy dom buduje się dla 
wroga, drugi na sprzedaż, trzeci dla siebie. Początkujący inwestor 
rzeczywiście może mieć wyzwanie z doborem materiałów, które 
fi nalnie zadecydują o jego zadowoleniu z efektu. Nie tylko pry-
watny inwestor zadaje sobie trudne, budowlane pytania. Klient 
biznesowy, którego potrzeby są zupełnie inne, również korzysta 
z pomocy fachowców. Podpowiadamy, czym kierować się przy 
zakupie i planowaniu prac.

ZAUFANY PRODUCENT

Dla większości inwestorów to budżet jest głównym decyden-
tem na każdym etapie budowy domu. Kosztorys jest przeważnie 
starannie wyliczony i fi nalny dobór produktów w dużej mie-
rze musi pokrywać się z założeniami fi nansowymi inwestycji. 
Ważnym czynnikiem, który warto mieć na uwadze, jest reno-
ma producenta, która pozwoli cieszyć się z produktu długo 
i bezawaryjnie. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy 
oferowane wyroby mają gwarancję i jaki okres ona uwzględnia. 
W przypadku stolarki okiennej KRISPOL producent udziela aż 
7-letniego okresu gwarancji na wszystkie okna i 5 lat na bramy, 
drzwi i osłony zewnętrzne. Nie zapominajmy, że o fi rmie świadczą 
również opinie klientów na forach budowlanych czy grupach 
na Facebooku, gdzie budujący wymieniają się doświadczeniami. 
Dla inwestora biznesowego kluczowy jest również serwis i jego 
sprawne funkcjonowanie. Ekonomiczni budujący poszukują 
promocji, w ten sposób dokonując zakupu materiałów u reno-
mowanego producenta i korzystając z atrakcyjnej ceny. To mądre 
rozwiązanie, które rekomendują specjaliści.

PARAMETRY PRODUKTU

Budowa domu, siedziby fi rmy czy hali magazynowej to inwe-
stycja na długie lata. Produkty muszą być dopasowane do potrzeb 
przyszłych eksploratorów, zapewniać nie tylko bezpieczeństwo, ale 
też wygodę w codziennym użytkowaniu. Rośnie zainteresowanie 
rozwiązaniami energooszczędnymi i pasywnymi, które wymagają 

zastosowania produktów o specjalnych parametrach, tu kluczową
rolę odgrywa np. współczynnik przenikania ciepła. Dla przykła-
du dobór energooszczędnej stolarki pozwala na oszczędności 
strat ciepła rzędu 25%. To przyszłościowy wybór, który pozwala 
na oszczędności energii. Dla klienta biznesowego, który skupia się 
na budowaniu magazynu, hali produkcyjnej i podobnych obiek-
tów, ważny jest dobór odpowiedniej automatyki, zabezpieczeń 
czy sygnalizacji świetlnej.

DOBRY MONTAŻ I KOMPLEKSOWOŚĆ

Sam produkt to dopiero połowa sukcesu, kluczem jest rów-
nież prawidłowo wykonany montaż, który pozwoli cieszyć się
wysokimi parametrami, a także zachować gwarancję udzielaną 
przez producenta.

– W naszym salonie przeprowadzamy zarówno klien-
ta indywidualnego, jak i biznesowego przez cały proces 
zakupowy. Od fachowej porady, pomocy w doborze produktów 
dopasowanych do oczekiwań i wymogów inwestycji przez wy-
branie dogodnego terminu dostawy całego kompletu stolarki, 
po wykonanie dobrego montażu przez certyfi kowanych monterów 
– mówi Rafał Siwy z salonu PRESTIGE HOUSE w Białymstoku, 

który w swojej ofercie posiada stolarkę renomowanego polskiego 
producenta KRISPOL.

Klient indywidualny znajdzie tu okna wraz z fasadami 
i żaluzjami, drzwi zewnętrzne, a także ciepłe bramy garażowe. 
Decydując się na te produkty, można liczyć nie tylko na racjonal-
ny zakup pozwalający zaoszczędzić czas i długi okres gwarancji 
na produkty, ale również wykończenie zgodne z bieżącymi tren-
dami w zakresie wzornictwa. Przedsiębiorca znajdzie tu pełną 
ofertę przemysłowych bram garażowych, bram i krat rolowanych, 
a także stolarki aluminiowej.

KONTAKT
PRESTIGE HOUSE s.c. R.Siwy, M.Świrydowicz

Białostocka 78
15-523 Grabówka
Tel. 509 895 179

prestigehouse@krishome.pl
https://prestigehouse.krishome.pl/
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OFERUJĘ wykonanie mebli na wy-
miar, solidnie i w konkurencyjnej 
cenie. Pomiar oraz wycena gra  s. 
Meble na zamówienie: kuchnie, 
łazienki, szafy i inne 783-865-777
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

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 

WYCINKA drzew, trudnych-alpi-
nistycznie, krzewów, trzebież la-
sów, zrywka drewna, nasadzenia 
pielęgnacja, grodzenie, Cięcie opa-
łu Wykaszanie traw, zarośli oraz 
upraw leśnych 1zł 695-332-129
Białystok

WYKASZANIE traw, także z du-
żych obszarów, pielęgnacja zieleni, 
usuwanie samosiejek zakrzaczeń, 

czyszczenie działek, obkaszanie 
upraw lesnych, sadów 1zł 695-332-
129 Białystok 

WYTNĘ las, przetnę, potnę na opał. 
531-326-561 Białystok 

WYWALAMY graty z chaty, wywo-
zimy na wysypisko mebelki, sprzęty 
agd-rtv, elektronikę, palety, de-
ski, kartony, książki. 884-774-215
Białystok 

WYWIOZĘ 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 
potrzebujesz szybko wyczyscic 
mieszkanie ze zbednych rzeczy 
przed sprzedaza mieszkania domu 
696-774-177 Białystok 

OPROZNIANIE mieszkan domow 
i piwnic oferujemy szybka pomoc 
potrzebujesz szybko wyczyscic 
mieszkanie ze zbednych rzeczy 
przed sprzedaza mieszkania domu  
696-774-177 Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy miesz-
kan strychow nie potrzebne rzeczy 
wywieziemy na wysypisko mebel-
ki agd-rtv elektronike okna pale-
ty drzwi zelastwa 884-774-233
Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy miesz-
kan strychow nie potrzebne rzeczy 
wywieziemy na wysypisko mebel-

ki agd-rtv elektronike okna pale-
ty 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 elektroni-
ke 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 elektroni-
ke itp.rzeczy 537-191-795 Białystok 

WYKONAM ławki i stoły, cena do
ustalenia 504-996-396 Sokółka 

Odzież nowa

FARTUC H 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 ciem-
ne, eleganckie 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 

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

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

Odzież używana

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

ZEGAREK damski nakręcany stan
bdb. 350zł 728-860-389 Białystok 

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

UBRANIA różne cena 1 zł do 20 zł
1zł 692-922-569 Białystok 

Podaruję, potrzebuję

4 duże jubłonie do wędzenia lub na
opał 603-127-486 Korycin 

KOŁO 1100x20, stan bdb, 2szt, z
dętkami. 1zł 609-499-004 Pisz 

OBORĘ z kamienia szczepanego,
ok. 60m², za rozbiórkę, gm. Kowale
Oleckie. 511-928-792 Olecko 

ODDAM wersalkę na sprężynach
w dobrym stanie 693-409-808
Białsytok 

POTRZEBUJE drewna opałowego w
każdej ilości. 537-061-488 Wysokie
Mazowieckie

PRZYJMĘ maszynkę ręczną do mie-
lenia napychania kiełbasy nr. 8 794-
729-290 Białystok 

PRZYJMĘ samochód dostawczy
może być mniejszy typu Berlingo,
Partner, mogę dopłacić do 700zł
513-367-980 Wyszków 

PRZYJMĘ stare motocykle, części
samochodowe, złom, akumulatory,
rury grzejniki, pompę z hydroforem,
piec CO. 724-538-966 Wyszków 

PRZYJMĘ w zamian za rozbiórkę,
Drewniane (szopy, stodoły, Garaże,
domy itp.) 727-664-308 Wysokie
Mazowieckie

ZABIORĘ niepotrzebne drewno na
opał: deski, pieńki i inne. 727-664-
308 Wysokie Mazowieckie

ODDAM cegłę w zamian za rozbiór-
kę chlewni. 797-965-804 Mońki 

ODDAM gałęzie 797-467-157
Niewodnica Kościelna 

ODDAM gminę na podniesienie te-
renu, możliwość załadunku 512-
938-113 Kuriany

ODDAM gruz ul. Gajowa 608-828-
656 Białystok 

TELEWIZOR kineskopowy altus,
ława rozkładana 798-563-897
Białystok 

Akcesoria medyczne

ORTEZA na rękę, z szyną. 100zł 531-
540-521 Białystok 

PUSTAK siporeks, każdą ilość. 507-
975-896 Białystok 

ROWER męski, stan obojętny. 507-
975-896 Białystok 

WÓZKI inwalidzkie używane cena
od 200zł do 300zł 200zł 693-409-
808 Białystok 

Inne

. 100zł/szt. 792-605-260 Augustów

1302 (1966) w oryginale, na chodzie,
z dokumentami. 8.000zł 531-326-
561 Białystok 

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

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

KUFLE do piwa cena od 1zł do 20 zł
1zł 692-922-569 Białystok

KUPIĘ antyki, starocia, militaria,
medale, odznaczenia, zabawki, ro-
wery, itp.  1zł 517-332-545 Czarna
Wieś Kościelna

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

ODSTĄPIĘ materiały do napi-
sania pracy dyplomowej ( Bank
Handlowy) 1zł 732-473-902
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

PRZEDMIOTY do majsterkowania 
cena od 1zł do 20 zł 20zł 692-922-
569 Białystok

SZALIK Real Madryt 60zł 692-922-
569 Białystok

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

WAGA łazienkowa 40zł 692-922-
569 Białystok

WORKI big-bag, wysokość 1.5. 8zł/
szt. 603-218-715 Białystok 

WORKI lniane nowe 50kg 25zł 881-
328-000 Krynki

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

Z A C Z E P D O  P A P I E R U 
TOALETOWEGO 10zł 888-501-191
Białystok 

BRYCZKI konne, 3 szt, 5.000zł/szt.
602-298-096 Siemiatycze 

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 

K L AT K A do przewozu zwie-
rząt 1.500zł/szt. 692-118-493
Suchowola

KOSZE siatkowe, pojemność 1m³, 3 
sztuki 220zł/szt. 609-499-004 Pisz 

KUFER i stół i wiele innych rzeczy 
jako ozdoba 350zł/całość 518-826-
329 Niewodnica Korycka 

KUPONY na spódniczki 20zł/szt.
794-729-290 Białystok 

LECZENIE ziołami 1zł 857-429-716
Białystok 

NAMIOT foliowy, 3x5 350zł 795-
999-550 Białystok

ODDAM za skoszenie 1, 2 h tra-
wy 1zł 570-939-465 Dobrzyniewo 
Kościelne

POSPRZATAMY mieszkania piwnice 
garaze zbedne rzeczy wywieziemy 
na wysypisko agd-rtv elektronike 
zelastwa 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 
zelastwa okna drzwi palety deski-
-itp.rzeczy cena zalezna od ilosci 
rzeczy 85zł 537-191-795 Białystok 

SKÓRY cielęce wyprawione z wło-
sem 5 szt., cena od 150 do 300zł. 
150zł 570-939-465 Białsytok 

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

WÓZKI na zakupy, 2 szt 30zł/szt.
508-789-456 Białystok 

ŻWIR, piasek, 6t, 50zł t. 50zł 603-
218-715 Białystok 

Kupię

KUPIE beczki plas  kowe 200l, 4szt. 
ok 130zł. 511-240-244 Sokółka

KUPIE poduszkę masującą na prąd 
508-789-456 Białystok 

KUPIE pustaki suporex lub cegłę 
czerwone pozostałości po budo-
wie za rozsądna cenę. 609-320-
169 Zambrów 

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

KUPIĘ brzozę, olchę, sosnę, świerk 
w dłużycy lub kłodzie, las do wycię-
cia, oferuję dobrą cenę. 696-647-
998 Białystok 

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