
JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających firm 
budowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje 
również województwo mazowieckie. Realizuje 

kompleksowo obiekty budownictwa mieszkaniowego, 
użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe 
i inżynieryjne. Architekci Jaz-Budu wiele starań dokładają 
do tego, by zaprojektować atrakcyjne i poszukiwane 
układy mieszkań a wyznacznikiem kolejnych inwestycji 
jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Osiedle Nowe Bojary to zespół nowoczesnych i eleganckich 
budynków mieszkalnych, położonych w atrakcyjnej okolicy – tuż 
przy granicy historycznej dzielnicy Bojary. Mieszkania dedykowa-
ne są tym, którzy szukają wyjątkowych mieszkań w maksymalnie 

komfortowej lokalizacji. W kolejnym etapie tej gigantycznej 
inwestycji powstają kolejne dwa budynki, w których znajdują się 
mieszkania jedno, dwu, trzy i czteropokojowe.

Kolejna, warta polecenia inwestycja to Osiedle 
Novowarszawska. Kameralana, a z drugiej strony nowoczesna 
i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale 
współgrać z najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia łą-
czyć się będzie z najwyższą jakością i nowoczesnością wykonania.

Wierzbowa Park – ta inwestycja jest już praktycznie zakoń-
czona. W ofercie zostało już tylko kilka mieszkań. Ci, którzy 
cenią sobie idealną lokalizację, dobry dojazd do centrum oraz 
praktyczną infrastrukturę powinni jak najszybciej zapoznać się 
z ofertą JAZ–BUD-u.

Więcej na str. 20 – 21

 �reklama

kwiecień 2021 r.

Nr 4 (138)
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Wybierz najlepszą lokalizację
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HORODNIAŃSKA
Białystok, Nowe Miasto

85 747 30 30 yp.com.pl

DOLINA CISÓW
Białystok, Wasilków

domy ze wspólnym wjazdem do garażu 
podziemnego

1 dom z samodzielnym garażem 
naziemnym

DOMY
W ZABUDOWIE

SZEREGOWEJ

OGRÓD
42 - 145 m2

POWIERZCHNIA
182-218 m2

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

mieszkania o pow. 34 - 82 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe w zasięgu ręki

Cena od 
4117 zł/m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE

Ostatnie dostępne
mieszkania!
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Biuro sprzedaży: Białystok, ul. Piękna 3

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

mieszkania o pow. 36 - 135 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

lokale usługowe o pow. 63 -180 m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

KAMIENICA 
STAROBOJARSKA
Białystok, Bojary

mieszkania 
o pow. 25 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -160 m2

Ruszyła sprzedaż 
budynku nr 8! 

ZAMIESZKAJ
ELEGANCKO!!!
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Ekspert z KORONA Nieruchomości odpowiada na pytanie:

Czy najem mieszkania się opłaca?
Zakup mieszkania pod wynajem staje się coraz 

popularniejszą formą lokowania kapitału. Przychody 
z tytułu wynajmu są w dzisiejszych czasach bardziej 

opłacalne niż lokaty i rachunki oszczędnościowe w bankach.

Po kolejnych wzrostach cen na rynku nieruchomości 
i wybuchu pandemii koronawirusa rynek najmu się zmienił. 

Inwestowanie w nieruchomości na wynajem wciąż jest opłacalne, 
ale coraz trudniejsze.

Myśląc o zakupie mieszkania inwestycyjnie, na pewno warto 
jest wziąć parę istotnych kwestii pod uwagę. Pierwszą z nich 
niewątpliwie jest lokalizacja. Niewielka odległość od uczelni wyż-
szych, czy centrum miasta wpływa na wysokość czynszu, a także 
na fakt iż mieszkanie łatwiej będzie wynajęte niż w innych, mniej 
korzystnych lokalizacjach.

Drugim ważnym elementem jest standard wykończenia. 
Klienci są coraz bardziej wymagający, a co za tym idzie są w stanie 
również zapłacić za komfort. Jeżeli mamy taką możliwość warto 
byłoby pomyśleć również o wielkości mieszkania. Im większe 
mieszkanie, tym większy czynsz najmu dla właściciela.

Jeżeli na taki cel bierzemy kredyt hipoteczny, to jego rata nie 
powinna przewyższyć czynszu najmu. Wówczas mamy pewność, 
iż po pełnym okresie spłaty, mieszkanie staje się w pełni naszą 
własnością bez spłacania kredytu przez lata.

Gdy dysponujemy gotówką przeznaczoną na ten cel, warto 
jest dobrze poznać rynek nieruchomości i wybrać mieszkanie 
w dobrej lokalizacji i standardzie wykończenia. Wówczas jak łatwo 
policzyć stopa zwrotu sięga około 7% w skali roku.

Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu takiego mieszkania, war-
to skorzystać z pomocy sprawdzonego biura nieruchomości 
które wypromuję taką ofertę oraz zweryfikuje potencjalnego 
najemcę.

Najemcy korzystający z biur nieruchomości są to osoby 
o dobrych intencjach oraz z zapleczem finansowym. Agent nieru-
chomości przeprowadzi cały proces najmu od początku do końca 
z uwzględnieniem preferencji oby stron. Uświadomi również 
o możliwościach takich jak najem okazjonalny, instytucjonalny, 
oraz zarząd którym biuro się zajmuje przez cały okres najmu.

Zatem jeżeli planujecie Państwo w przyszłości zakup lub 
wynajem mieszkania warto zasięgnąć fachowej pomocy jaką 
oferują biura nieruchomości, bo bezpieczeństwo to komfort życia.

Justyna Deryng  
specjalista ds. nieruchomości 

z długoletnim doświadczeniem  
w najmie na rynku polskim i brytyjskim.
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Jak ulokować pieniądze w 2021 roku? Na to pytanie odpowiadają eksperci z biura nieruchomości Ardvil

Lokaty? Nie. Nieruchomości? Tak
Niskie stopy procentowe i wysoka inflacja sprawiają, 

że lokowanie oszczędności na bezpiecznych lokatach 
bankowych stało się zupełnie nieopłacalne. 

Z tego powodu Polacy coraz chętniej inwestują kapitał 
w nieruchomości, głównie są to mieszkania i działki. 
Również epidemia koronavirusa miała ogromny 
wpływ na zmianę kierunku lokowania oszczędności 
nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.

Klienci banków wycofują swoje lokaty i oszczędności. Widać 
to po transakcjach wykonanych na rynku nieruchomości.

– W ostatnich miesiącach większość nabywców płaci gotów-
ką. Część osób wycofuje pieniądze z banków i szuka alternatyw 
inwestycyjnych, które pozwolą zrealizować wyższe stopy zwro-
tu, rekompensujące relatywnie wysoką inflację – mówi Artur 
Nowakowski z Biura Nieruchomości Ardvil w Białymstoku.

Niezłe widoki na szybszy zwrot są w przypadku ulubionej 
metody inwestowania Polaków, czyli nieruchomości (według 
danych NBP, w III kwartale 2020 roku Polacy wydali aż 3,4 mld zł 
gotówki na kupno mieszkań w siedmiu największych miastach 

kraju). Można przypuszczać, że IV kw. 2020 r. był nieco gorszy 
pod względem popytu inwestycyjnego – między innymi ze wzglę-
du na niepewność spowodowaną pandemią koronawirusa. Tym 
niemniej, miniony rok w kontekście inwestycyjnego popytu 
na mieszkania zakończył się lepiej niż można było oczekiwać.

W sytuacji spadku stóp procentowych rentowność nierucho-
mości także spada. Należy jednak pamiętać, że przy obniżonym 
oprocentowaniu lokat, nieruchomości nie muszą gwarantować 
aż tak wysokiej stopy zwrotu. I tak stanowią one ciekawą alter-
natywę dla lokat.

– Niewątpliwie zwrot z inwestycji w nieruchomość przewyż-
sza zwrot z lokat bankowych – i to kilkukrotnie. Inwestowanie 
w nieruchomości jest jednak nie tylko bardziej opłacalne w po-
równaniu z lokatami bankowymi, ale bezpieczniejsze od funduszy 
inwestycyjnych czy kupowania akcji na giełdzie – dodaje Artur 
Nowakowski. – Słusznie klienci kupują nieruchomości wierząc 
że ceny będą coraz wyższe. Świadczą o tym czynniki podażowe, 
wzrost kosztów usług, wynagrodzeń w budowlance, cen mate-
riałów budowlanych.

Warto też zauważyć, iż wielu konsumentów znajduje w dział-
kach i mieszkaniach alternatywę dla inwestowania swoich 
pieniędzy. W tym przypadku również niskie stopy procentowe 
skłaniają inwestorów indywidualnych do przenoszenia oszczędno-
ści z dotychczasowych lokat bankowych na rynek nieruchomości. 
W dużej mierze nabywane przez nich działki i lokale mieszkalne 
trafią na rynek najmu, co ma niebagatelny wpływ na jego rozwój.

Inwestując pieniądze w nieruchomości, z jednej strony za-
rabiamy na wzroście wartości mieszkania w czasie, natomiast 
z drugiej na comiesięcznym najmie. Żadne z tych źródeł nie 

jest pewne, jednak perspektywa przyszłych zysków zachęca 
mnóstwo osób do podejmowania ryzyka i lokowania kapitału 
właśnie w nieruchomościach. Naszym klientom zawsze staramy 
się dobrze doradzać biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację 
materialną. Długoletnia obecność na rynku pozwoliła nam nabyć 
odpowiednie doświadczenie niezbędne na wymagającym rynku 
nieruchomości. Staramy się by zarówno klient inwestujący środki 
własne jak i ten korzystający z kredytu znalazł coś ciekawego, 
dlatego współpracujemy z najskuteczniejszymi pośrednikami 
finansowymi. Podchodzimy do problemów nieszablonowo i za-
wsze szukamy dobrych rozwiązań.

 �reklama

O FIRMIE

Firma ARDVIL istnieje od 1996 roku. Od samego początku 
działalności zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieru-
chomościami i jest aktywna we wszystkich jego segmentach 
na terenie Polski północno – wschodniej.

ARDVIL sp. j. 
15-282 Białystok, 

ul. Piękna 1
KONTAKT 

tel.: 602 332 863
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Sklep ze zdrową żywnością i ekologicznymi kosmetykami

Pomysł na biznes  
w EKO CENTRUM
Prowadzenie własnej firmy w czasach pandemii nie 

jest wcale łatwe, a co dopiero otwieranie nowej 
całkiem nowej marki. Współczesny biznes wymaga 

nowoczesnego podejścia, a handel tradycyjny warto 
wesprzeć sprzedażą internetową. Takie holistyczne 
działania zwiększa szansę na sukces. Ale nikt nie 
ma wątpliwości, że zdecydowanie łatwiej realizuje 
się cele, gdy u boku ma się solidnego partnera.

Na pomysł prowadzenia sklepu ze zdrową żywnością i eko-
logicznymi kosmetykami Pani Dorota wpadała już w trakcie 
pandemii. Obserwując trendy rynkowe, znaczny wzrost świa-
domości konsumentów wiedziała, że to dobry kierunek dla jej 
nowego biznesu.

Do realizacji planu niezbędnych było kilka rzeczy. Towar 
najwyższej jakości, sklep internetowy oraz magazyn. Po spraw-
dzeniu dostępnych lokali magazynowych okazało się, że trudno 
znaleźć miejsce, które spełnia wszystkie wymagania. Lokal miał 
być czysty, schludny, z dobrym dojazdem do tego ważna była 
cena i to czy w okolicy jest ruch.

– Wybór padł na nową halę Podlaskiego Centrum Rolno-
Towarowego, które właśnie się przekształca w Eko Centrum 
Giełda na Andersa. Jak się okazało to idealne wręcz miejsce 
do prowadzenia tego typu działalności. Nowy budynek od pierw-
szej wizyty zrobił na mnie dobre wrażenie. Jasne czyste wnętrze, 
odpowiednie zaplecze sanitarne. Nowoczesna infrastruktura 
technologiczna np. sieć światłowodowa – mówi Pani Dorota, 
właścicielka sklepu ZATEMEKO – Po podjęciu decyzji przyszedł 
czas, na wystrój wnętrza, które miało być ciepłe, przyjemne, 
naturalne i przede wszystkim ekologiczne. Wydaje się, że udało 
się to osiągnąć, bo klimat jest niepowtarzalny.

Giełda na Andersa się zmienia, idzie z duchem czasu i speł-
nia oczekiwania najemców. Wygodny dojazd, duża ilość miejsc 
parkingowych. Co ważne były doskonale utrzymane podczas 
największych nawet zamieci śnieżnych. Przy Andersa znajduje się 
też paczkomat, który ułatwia prowadzenie sprzedaży internetowej, 
ale jest też chętnie wybierany przez stałych klientów Centrum.

Gdy powstawał sklep ZATEMEKO, ważne było też to, że giełdę 
odwiedzają ludzie szukający świeżych produktów wysokiej jakości. 
Można zaobserwować, że „typowy” klient też się zmienia, kiedyś 
przeważali ludzie starsi. Teraz coraz więcej jest ludzi młodych, 
którzy interesują się zdrowym trybem życia, osoby, dla których 
świeżość i jakość produktów ma duże znaczenie.

Nowe godziny otwarcia też sprawiają, że dla coraz większej 
liczby osób Eko Centrum przy ulicy Andersa jest pierwszym 
wyborem, jeśli chodzi o wszelkie zakupy.

Jak wybór miejsca przekłada się na rozwój biznesu?
– To był strzał w dziesiątkę. Nowoczesne miejsce, gdzie zaglą-

da coraz więcej klientów. To też bardzo dobre miejsce do działania 
w Internecie (szybki internet), dobry dostęp dla dostawców 
i kurierów. Przedsiębiorca może skupić się na działaniu i realnym 
rozwoju swojego biznesu. A na rozwoju zależy nam wszystkim – 
podsumowuje właścicielka sklepu ZATEMEKO.

Warto odwiedzić Giełdę – to coraz bardziej wyróżniające 
się miejsce na mapie placówek handlowych Białegostoku. Setki 
sprzedawców, setki tysięcy produktów.

Zapraszamy też do odwiedzenia sklepu Zatemeko (w nowej 
hali, boks 338). To bardzo klimatyczne miejsce, gdzie dużą 
uwagę przykłada się do asortymentu. Zdrowe produkty wysokiej 
jakości w bardzo przystępnych cenach. Można też zakupy zrobić 
na stronie www.zatemeko.pl i odebrać je przy kolejnej wizycie 
w EKO CENTRUM. Pani Dorota, właścicielka sklepu ZATEMEKO
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25 lat doświadczenia

To Ty tworzysz swój własny wszechświat,  

my Tobie tylko w tym pomagamy

ZLEĆ NAM USŁUGĘ,

A BEZPIECZEŃSTWO 

TRANSAKCJI MASZ 

ZAGWARANTOWANE

 15-281  Białystok         ul. Legionowa 28 lok 205

 85 742 21 15     biuro@em4.com.pl
www.nieruchomosciem4.pl

DOMY     DZIAŁKI      MIESZKANIA     KOMERCJA

kupno       sprzedaż       wynajem     kredyty

Skontaktuj się z nami już dziś

Anna
696 680 600
ania@em4.com.pl

Tomasz
516 129 184

agent@em4.com.p

Ignacy
698 110 165
ignacy@em4.com.pl



1 POKOJOWE
BIAŁA Piska, 55m², wynajmę miesz-
kanie, jeden pokój, kuchnia i łazien-
ka, mieszkanie ma centralne ogrze-
wanie 400zł 514-641-946 

B I A Ł Y S T O K ,  2 4 m ² ,  u l . 
Antoniukowska, dobra lokalizacja. 
160.000zł 511-267-966 

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.: 780-038-251 285.000zł 857-
333-782 Korona 

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

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

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

2 POKOJOWE
BIAŁSYTOK, 44m², os. Mickiewicza, 
mieszkanie, wymienione okna 
pcv, budynek z cegły 245.000zł 
739-568-078 

BIAŁYSTOK, 25, 71m², os. Antoniuk, 
. 206.000zł 690-124-907 Ada 

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 39, 20m², ul. proleta-
riacka, os. centrum, cegła, Sprzedam 
mieszkanie w bloku centrum 39 
mk/w, cegła, 3 piętro, umeblowa-
ne, łazienka po remoncie, podłoga 
dąb parkiet.Mieszkanie słoneczne 
ciepłe, niski czynsz. Cena podana z 
wyposażeniem lodówka pralka ku 
229.000zł 514-579-602 

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

BIAŁYSTOK, 40, 39m², os. Antoniuk, 
cegła, stan deweloperski, możliwość 
wykończenia wnętrza pod klucz i 
stworzenia pięknego apartamen-
tu dzięki poradom architekta, tel. 
780 038 251 266.574zł 857-333-782 
Korona 

BIAŁYSTOK, 43, 60m², os. Bacieczki, 
cegła, . 319.000zł 690-124-907 Ada 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Palmowa, 
os. Dziesięciny, 2 POKOJE + 
KUCHNIA, ŁADNE, WYPOSAŻONE, 
GOTOWE DO WPROWADZENIA, 
DWUSTRONNE, BLOK Z CEGŁY Z ‘98  
305.000zł 667-973-419 ITM Dom 

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

BIAŁYSTOK, 50, 54m², ul. Jana 
Kochanowskiego, os. Przydworcowe, 
Blok z 2020r., 2 pok. + osobna 
kuchnia, duży balkon, gotowe do 
wprowadzenia, wysoki standard.  
430.000zł 502-663-314 ITM Dom 

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

 «Białystok, 66, 25m², ul. Jó-
zefa Ignacego Kraszewskie-
go, os. Bojary, cegła, Zapra-

szam do zapoznania z ofertą 
dużego, przestronnego miesz-

kania położonego na II pię-
trze w 100-letniej kamiennicy, 
znajdującej się w reprezenta-
cyjnej części miasta w samym 

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

M O Ń K I, 58, 96m², 2 pokojo -
we, stan deweloperski 259.000zł 
531-540-521 

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim, 
odbiór wiosna 2020r. 256.000zł 
531-540-521 

WASILKÓW, 30, 40m², ul. Krucza, ce-
gła, Ip., niski blok, cegła, ul. Krucza. 
Salon z aneksem, sypialnia, łazien-
ka z kabiną prysznicową. Czyste, 
schludne, do zamieszkania. Balkon, 
piwnica. Pośrednikom dziękuję 
219.000zł 784-254-055 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 42, 72m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 poko-
je, bez podatku PCC, wykończone w 
wysokim standardzie, 5 piętro, win-
da, możliwość miejsca postojowe-
go oraz piwnicy, wydanie III - 2021 
340.000zł 570-299-000 Krzysztof  

BIAŁYS TOK, 44m², ul. Adama 
Mickiewicza, os. Mickiewicza, 3 
POKOJE+ KUCHNIA, 3 PIĘTRO, 
BIAŁA NIETOKSYCZNA CEGŁA ! 
DO ODŚWIEŻENIA LUB REMONTU, 
NISKI CZYNSZ OK. 250 ZŁ, WSZĘDZIE 
BLISKO - CENTRUM 319.000zł 667-
973-419 ITM Dom 

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

B I A Ł Y S T O K ,  4 8 ,  0 2 m ²,  u l . 
Piastowska, os. Piasta, do zamiesz-
kania  267.000zł 857-338-820 Expert 

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

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 52, 56m², os. Zawady, 3 
pokoje, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia, z ogródkiem 
323.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

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

B I A Ł Y S T O K ,  5 8 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, dużo miejsc par-
kingowych i ładny widok, blisko 
dworzec PKS i PKP, tel 792534925  
360.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Dziesięciny, 
ul. Porzeczkowa, 3 pokoje, 1 piętro, 
duży balkon, piwnica, mieszkanie po 
generalnym remoncie, tel. 780 038 
251 339.000zł 857-333-782 Korona 

BIAŁYSTOK, 60m², os. Piasta, ce-
gła, 3 pokojowy komfortowy apar-
tament, bardzo wysoki standard, 
Ip, winda, zabudowy stałe, pełne 
wyposażenie kuchni, balkon, bez 
podatku PCC, wydanie natychmiast  
479.000zł 570-299-000 Krzysztof  

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

BIAŁYSTOK, 61m², ul. rtm. Witolda 
Pileckiego, os. Bacieczki, 3 DUŻE 
POKOJE + KUCHNIA, 2 BALKONY, 
CEGŁA Z 2008 R. TEREN ZAMKNIĘTY, 
3  P I Ę T R O ,  W Y K O Ń C Z O N E 
MATERIAŁAMI WYSOKIEJ JAKOŚCI, 
WYPOSAŻONE, NISKI CZYNSZ, 
GODNE POLECENIA  365.000zł 667-
973-419 ITM Dom 

B I A Ł Y S T O K ,  61 ,  9 4 m ²,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, ul. Antoniukowska, 3 oddziel-
ne pokoje, wysoki parter, piwnica, 
balkon, cegła, mieszkanie w stanie 
do zamieszkania lub odświeżenia, 
tel. 786 199 777 359.000zł 857-333-
782 Korona 

BIAŁYSTOK, 63, 10m², os. Antoniuk, 
dwustronne, rozkładowe, z bal-
konem, winda, Oferta 1792, tel 
531790139 370.000zł 853-070-975 
Centrum 

BIAŁYSTOK, 63, 20m², os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, przynależna ko-
mórka lokatorska, winda, piękny 
widok na panoramę miasta, Oferta 
1789, tel 531790139 310.000zł 853-
070-975 Centrum 

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

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

BIAŁYSTOK, 68, 18m², os. Piasta, 
dwupoziomowe  425.000zł 857-338-
820 Expert 

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

BIAŁYSTOK, 79, 60m², os. Leśna 
Dolina, cegła, blisko lasu, CEN-
MS-1324, tel 853070975  496.000zł 
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 85, 71m², os. Antoniuk, 
nowe budownictwo, do wprowadze-
nia 445.000zł 853-070-975 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 58m², ul. Wyszyńskiego, 
os .  Pr z ydworcowe, I Ip. ,  u l . 
Wyszyńskiego 15, 4 pok.+kuchnia. 
Balkon, piwnica. 600m do PKS/PKP. 
Stan do remontu (okna plastikowe, 
glazura, terakota w łazience i WC). 
Pośrednikom dziękuję 309.000zł 
784-254-055 

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 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 

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

BIAŁYSTOK, 127, 41m², os. Dojlidy 
Górne, działka 356m², dom w za-
budowie bliźniaczej, stan dewelo-
perski, blisko szkoły, sklepu i przy-
stanku MPK 545.000zł 857-424-016 
Apogeum 

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa, os. 
Skorupy, działka 133m², Plażowa/ 
Piaskowa, dom w zabudowie sze-
regowej, bez skosów, spokojna oko-
lica, wszystkie media, dojazd asfal-
towy, kompletny stan deweloperski, 
3 sypialnie 499.000zł 501-633-755 

BIAŁYSTOK, 130m², ul. Plażowa 
/ Piaskowa, os. Skorupy, działka 
218m², Szeregówka zewnętrzna, no-
woczesna architektura, wszystkie 
media, dojazd asfaltowy, ogród, wo-
kół zabudowa jednorodzinna, kom-
pletny stan deweloperski 530.000zł 
501-633-755 

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

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

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

 ũ BIAŁYSTOK, 160M², UL. 
ŚCIANKA 39, OS. NOWE 
MIASTO, DZIAŁKA 1M², 
SZEREGÓWKI, ATRAKCYJ-
NA LOKALIZACJA, GOTOWE 
DO ODBIORU, MOŻLIWOŚĆ 
SKREDYTOWANIA. CENA 

OD 495000 DO 535000ZŁ. 
495.000zł 604-435-633 

 «Białystok, 161, 18m², ul. Jana 
Krzysztofa Kluka, os. Wygo-

da, działka 375.00m², Bliźniak, 
4 sypialnie, garaż dwustano-
wiskowy, st. surowy zamknię-
ty (możliwe doprowadzenie do 
st. deweloperskiego), działka 
w pełni uzbrojona.  495.000zł 

665-944-447 ITM Dom 
 

 

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

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

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

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

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

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

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  

 «Choroszcz, 152, 40m², dział-
ka 368.00m², dom mieszkal-
ny w zabudowie bliźniaczej w 

Barszczewie. Budynek położo-
ny jest w obrębie zamkniętej, 

kameralnej inwestycji 2 budyn-
ków mieszkalnych (4 segmen-
ty) Segment nr 3  484.000zł 

665-944-447 ITM Dom 

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

GRABÓWKA, 156m², os. Grabówka, 
działka 400m², wyszukane domy w 
zabudowie szeregowej, stan dewe-
loperski, media:prąd, gaz, szambo, 
studnia, wydanie VI 2021, super lo-
kalizacja 520.000zł 570-299-000 
Krzysztof  

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

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

JUROWCE, 167, 92m², działka 
1128m², Dom parterowy o pow. 
167, 92 m² oraz użytkowej 130, 32 
m², dwustanowiskowy garaż, do-
datkowa przestrzeń na poddaszu. 
Działka o pow. 814 m², zaopatrzona 
w media.  495.000zł 692-080-101 
Magdalena 

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

J U R O W C E ,  17 1 ,  8 6 m ²,  u l . 
Wasilkowska 36B, działka 420m², 
segment zewnętrzny 1A, ul. 
Wasilkowska 36B, ogród od strony 
południowej, dwustanowiskowy ga-
raż, kompletny stan deweloperski, 4 
sypialnie garderoba, gabinet i pral-
nia. 630.000zł 501-633-755 

J U R O W C E ,  17 1 ,  8 6 m ²,  u l . 
Wasilkowska 36B, działka 520m², 
segment zewnętrzny 3B, ul. 
Wasilkowska 36B, ogród od strony 
południowej, dwustanowiskowy ga-
raż, kompletny stan deweloperski, 4 
sypialnie garderoba, łazienka, pral-
nia. 630.000zł 501-633-755 

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

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

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

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

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

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

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m², 
siedlisko, uzbrojona działka. Budynki 
do remontu. 200.000zł 505-797-878 

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

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

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

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

TUROŚŃ Kościelna, 290m², działka 1, 
500.00m², nowoczesny  990.000zł 
857-338-820 Expert 

WASILKÓW, 209m², działka 934m², 
bez PCC! dom wolnostojący 209m 
działka 934m, 5 pokoi, pełne media, 
2020r, dwustanowiskowy garaż, wy-
danie IX -2020r 520.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

WYSOKIE Mazowieckie, 1m², dział-
ka 20000m², sprzedam dom z 
dużą działką. Na działce jest sto-
doła i garaż, ogrodzona 170.000zł 
889-215-417 

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

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

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e ,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², wydane warunki zabudo-
wy na dom jednorodzinny i budynek 
gospodarczy w zabudowie zagrodo-
wej wraz z niezbędnymi urządzenia-
mi budowlanymi, uzbrojenie: prąd 
175.000zł 857-424-016 Apogeum 

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

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

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

KOŚCIUKI, działka 1549m², kształtna 
działka budowlana, dojazd utwar-
dzony, Media: prąd, woda 116.175zł 
857-424-016 Apogeum 

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

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

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

OGRODNICZKI, działka 2900m², . 
189.000zł 690-124-907 Ada 

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

OLECKO, działka 6, 800.00m², 
budowlano - rolna. 35.0 0 0zł 
511-928-792 

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

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

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

BIAŁYSTOK, działka 1550m², 7 kilo-
metrów od Białegostoku częściowo 
uzbrojona, wydane warunki zabudo-
wy. 95zł/mkw. 506-830-728 
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BIAŁYSTOK, os. Kuriany, działka 
4500m², działka budowlana 4500m² 
i więcej, w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, 
budownictwo jednorodzinne. 105zł/
mkw. 609-405-958 

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. orzechowa, os. 
Polska, działka 99999m², dużą 
działkę pod budownictwo wieloro-
dzinne płacę gotówką ! 999.999zł 
604-447-716 

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

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

GRAJEWO, działka 400m², . 45.000zł 
660-636-023 

G R O D Z I S K , dzia łka 2498m², 
Bezpośrednio przy rzece Narewka 
! Działka położona na obrzeżach 
Puszczy Białowieskiej. 80.000zł 501-
738-393 Grabowscy Nieruchomości 

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

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

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

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

KURIANY, działka 877m², miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego, budownictwo jednorodzinne 
i usługi. 170zł/mkw. 609-405-958 

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

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

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

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

OLECKO, działka 5800m², Golubie 
Wężewskie, prąd, woda przy dział-
ce, dłuższym bokiem wzdłuż drogi. 
100.000zł 511-928-792 

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

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

SOFIPOL, działka 1000m², sprzedam 
dzialke budowlana w sofipolu puste 
pole brak ogrodzenia 22-km od bia-
legostoku  39.000zł 884-774-233 

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

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

TO ŁC ZE, działka 3, 020.00m², 
15km od Bialegostoku, wymia-
ry:55x54x55x54m, działka pod za-
budowę jednorodzinna lub usługę 
nieuciążliwą, pozwolenie na budo-
wę, media: prąd, woda, kanalizacja 
332.200zł 570-299-000 Krzysztof  

WASILKÓW, działka 1286m², dział-
ka w Nowodworcach, z warunka-
mi zabudowy, prąd przy działce. 
220.000zł 730-464-755 

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

W YSOKIE Mazowieckie, dział-
ka 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  120.000zł 666-528-681 

ZAGRUSZANY, działka 2200m², 2 
działki 2200m² i 4400m². 76zł/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 191.100zł 857-
424-016 Apogeum 

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

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

ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 
widoki, czyste, zdrowe powietrze, 
przy drodze żwirówce gminnej. 70zł/
mkw. 504-464-359 

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 54000m², sie-
dlisko z działką rolną, gm.Augustów 
350.000zł 575-292-622 

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

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

BIAŁYSTOK, działka 6000m², działka 
leśna w miejscowości Rynki 100zł/
mkw. 518-245-885 

BIAŁYSTOK, działka 20000m², 
granicząca z Bia ł ymstokiem 
przed Kurianami bl isko szo -
sy na Zabłudowa. 100zł/mkw. 
856-617-522 

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

BIELSK Podlaski, działka 4800m², 
działka rolna, przy drodze gminnej, 
niedaleko Bielska Podlaskiego. 16zł/
mkw. 510-715-661 

BIELSK Podlaski, os. podlaskie, dział-
ka 39116m², Sprzedam ziemię orną 
w jednym kawałku o powierzch-
ni 3, 83 ha po 42000 za hektar we 
wsi Widowo gmina Bielsk Podlaski. 
42.000zł/ha 501-138-589 

DOBRZYNIEWO Duże, os. Chraboły, 
działka 3000m², Na sprzedaż 3 dział-
ki o pow. 3000 m². Wymiary: 50 x 
60 m. Prąd, woda. Cena: 120.000 
zł // 40 zł/m². 135.000zł 857-422-
115 EM4 

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

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

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

G M . M I C H A Ł O W O ,  d z i a ł k a 
50000m², w Naturze 2000 proszę o 
oferty telefoniczne 1zł 604-447-716 

KOPLANY, działka 3400m², z wy-
danymi warunkami zabudowy. 
145.000zł 660-824-301 

MILEJCZYCE, ul. Jaroszówka, dział-
ka 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 

SUWAŁKI, ul. Chodźki, os. gm. 
Raczki, działka 100000m², Witam 
Sprzedam ziemię rolną o powierzch-
ni 10ha na terenie Gminy Raczki. 
Cena 50tys./hektar 50.000zł/ha 
505-723-566 

 ũ WÓLKA, DZIAŁKA 18600M², 
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLA-
NA, POŁOŻONA PRZY DRODZE 
JUCHNOWIEC-WOJSZKI, ME-
DIA PRĄD, WODA, KANALIZA-
CJA. 29zł/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 bu-
dowę, z dostępem do jeziora Kisajno 
+media. 130zł 507-960-008 

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

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

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

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

TYKOCIN, działka 800000m², dział-
ka rekreacyjna, nad rzeką 12.000zł 
609-931-017 

POD INWESTYCJE
BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, działka 
1, 245.00m², pod usługi, przemysł, 
prąd, woda, kanalizacja na miejscu. 
390zł/mkw. 517-652-557 
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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 8000m², Działka 
z możliwością przekształcenia na 
budowlaną, 14 km od Białegostoku 
45.000zł 600-788-539 

BIAŁYSTOK, działka 25000m², dział-
ka leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000zł 
883-688-022 

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

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

DĄBROWA Białostocka, działka 
2000m², łąka, 2 ha 25.000zł/ha 
799-979-543 

KOLNO, działka 25000m², las w 
okolicach Kolna. 25.000zł/ha 
728-054-018 

MICHAŁOWO, działka 0.01m², Kupię 
las do wycięcia lub z gruntem. 1zł 
509-453-410 

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

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

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

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

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

SZEPIETOWO, działka 50000m², Las 
sosnowy, miejscowość Dąbrowa 
Łazy 45.000zł/ha 665-741-797 

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

SIEDLISKOWE
SUWAŁKI, działka 1m², Sprzedam 
od zaraz siedlisko na wsi ha fizycz-
ne 2, 5ha, las O, 5ha, bardzo dobra 
lokalizacjia, budynki murowane, 
500tys do uzgodnienia, żubrynek 
9, 16-420 gm. raczki 515514035  1zł 
515-514-035 

SUWAŁKI, ul. Żubrynek, działka 
2500m², Sprzedam siedlisko na 
wsi ha fizyczne 2, 5ha, las O, 5ha, 
0, 5ha łąki, bardzo dobra lokaliza-
cjia, budynki murowane, 500tys do 
uzgodnienia, żubrynek 9, 16-420 
Raczki woj.podlaskie 500.000zł 
515-514-035 

SUWAŁKI, ul. Żubrynek, os. żubry-
nek, działka 2500m², Sprzedam sie-
dlisko na wsi ha fizyczne ziemia 2, 
5ha, Las O, 5ha, dobra Lokalizacja, 
budynki murowane dom, stodoła, 
proszę dzwonić, wszystko do do-
gadania i uzgodnienia Zapraszam 
500.000zł 515-514-035 

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 

 ũ MOŃKI, DZIAŁKA 1000M², 
PRZYJMĘ W DZIERŻAWĘ ŁĄKI I 
NIEUŻYTKI W BIEBRZAŃSKIM 
PARKU NARODOWYM -IN-
TERESUJĄ MNIE GRUNTY W 
KAŻDYM REJONIE PARKU, 
-UMOWA NA 5 LAT, -PŁAT-
NE ZA KAŻDY ROK Z GÓRY, 
-W NIEKTÓRYCH LOKALI-
ZACJACH MOŻLIWY WY 
400zł/ha 514-841-251 

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

 ũ TYKOCIN, DZIAŁKA 70000M², 
WYDZIERŻAWIĘ OK 7HA ŁĄKI 

DO KOSZENIA, CENA DO 
UZGODNIENIA. 1zł 691-965-540 

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

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 lokal biurowy 27 m² w 
biurowcu na ul. Ks. A. Syczewskiego 
8. Woda, prąd, ogrzewanie. Dobra 
lokalizacja. Kontakt 856750005 
32zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

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

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa 
40, Do wynajęcia pawilon handlo-
wy 48, 38 m² na terenie Giełdy 
Rolno-Towarowej na ulicy Gen. 
Władysława Andersa 40. Doskonała 
lokalizacja. Woda, prąd  32zł/mkw. 
667-123-120 PCRT 

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

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Lokal 
przy ul. Św. Rocha, pow. 35, 24m², 
2. piętro, posiada aneks kuchenny, 
ma rozprowadzoną infrastrukturę 
techniczną, gniazda internetowe 
oraz system alarmowy. 126.000zł 
692-080-101 Magdalena 

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Raginisa, wynajmę 
lokal  1.500zł 603-034-894 

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

GM.MICHAŁOWO, Garaż murowa-
ny Bondary, cena do uzg. 5.000zł 
664-090-487 

 

 

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Żyzna, os. Wygoda, 
garaż w bloku do wynajęcia, teren 
ogrodzony, wjazd na pilot. 250zł 
609-405-958 
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WARSZAWA, miejsca postojowe w 
garażach pod apartamentowcami 
w Warszawie- z najemcami lub bez  
1zł 604-447-716 

BIAŁYSTOK, ul. Al. Jana Pawła II 72, 
miejsce postojowe w podziemnym 
parkingu 150zł 609-405-958 

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

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

Posiadam do wynajęcia
BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 1.200zł 
690-124-907 Ada 

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

BIAŁYSTOK, ul. lipowa, 2-pokojowe 
850zł/+opłaty 690-899-831 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, 3-poko-
jowe, umeblowane, sprzęt AGD. 
1.350zł/+liczniki 501-471-805 

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

BIAŁYSTOK, Kawalerka 1.200zł 
512-513-283 

BIAŁYSTOK, 42m², ul. Lipowa 16, os. 
Centrum, Wynajmę 42m² w ścisłym 
centrum miasta ul. Lipowa16– oso-
bom pracującym lub małżeństwu, 
zwierzęta wykluczone. Mieszkanie 
po remoncie, widne, duża kuchnia, 
pokój z aneksem sypialnianym (4 
miejsca do span 1.000zł/+liczniki 
519-838-260 

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, czę-
ściowo umeblowane  1.300zł 
730-900-722 

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, 
dwupokojowe od zaraz, pracującej 
parze lub 2 kobietom, odświeżo-
ne, blisko centrum 1.050zł/+opłaty 
502-250-555 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia.  
25zł/doba 660-636-023 

BIAŁYSTOK, os. Dziesięciny, mieszka-
nie 3-pokojowe, rodzinie lub pracu-
jącym 1.500zł/całość 695-123-314 

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

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter z 
witryną, otwarta przestrzeń do wła-
snej aranżacji, stan deweloperski 
3.500zł 857-424-016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, po-
koje do wynajęcia umeblowane, 
kuchnia, łazienka, 500-600zł.  500zł 
600-672-060 

BIAŁYSTOK, os. Pieczurki, pokój 
umeblowany, internet, tv, bez do-
datkowych kosztów. 550zł/całość 
604-678-359 

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, pokój 
w domu jednorodzinnym, mężczyź-
nie. 500zł/całość 506-356-000 

BIAŁYSTOK, pokój w willi z kuchnią, z 
osobnym wejściem 1.200zł/+opłaty 
798-784-129 

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Slusarska, wy-
najmę 2-pokojowe, parter, umeblo-
wane. 900zł/+opłaty 504-401-442 

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

BIAŁYSTOK, 43m², os. Mickiewicza, 
wynajmę mieszkanie umeblowa-
ne z balkonem, wolne od 01.04 
800zł/+opłaty 579-277-762 

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

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

BIAŁYSTOK, wynajmę piwnicę w 
centrum, ok 30m², okno, światło 
300zł 690-899-831 

 ũ BIAŁYSTOK, 25M², OS. 
MICKIEWICZA, WYNAJMĘ PO-
KÓJ 25M². 450zł 518-585-629 

BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, wynaj-
mę pokój mężczyźnie pracującej. 
450zł 514-337-467 

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

POROSŁY, 28m², umeblowany po-
kój wynajmę małżeństwu lub parze 
550zł 502-782-576 

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, ul. St. DUBOIS, Rodzina 
z 2 dzieci w wieku 4, 5 lat szuka 2, 
3 pokojowego mieszkania na długi 
okres czasu lub domu  800zł/+opła-
ty 661-700-345 

BIAŁYSTOK, Szukam letniej kuchni. 
536-188-729 

HAJNÓWKA, Wydzierżawię grunt 
pod farmę PV atrakcyjne stawki 
PRYWATNIE Działka: min 1ha, linia 
śr. napięcia w pobliżu, droga dojaz-
dowa, teren niezacieniony.  10.000zł 
883-268-383 

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

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

 ũ BIAŁYSTOK, KUPIE ZIEMIE, LAS, 
GRUNT PO WYCIĘTYM LESIE, 
NIEUŻYTKI, DAM MERCEDESA 
W ZAMIAN, ZATRUDNIĘ STO-
LARZY Z ZAMIESZKANIEM LUB 
WSPÓŁPRACA. 737-164-200 

 ũ JUCHNOWIEC DOLNY, 
KUPIE ZIEMIĘ ROLNĄ/ SIE-
DLISKO W OKOLICACH 
JUCHNOWCA  507-176-171 

WYSOKIE Mazowieckie, Kupię bydło 
w każdej kondycji, maciory, knury. 
537-061-488 

BIAŁYSTOK, Kupię domek na wsi do 
30 km od Białegostoku. Minimum 2 
pokoje, kuchnia i łazienka. Na ogro-
dzonej działce. Może być do remon-
tu. Cena max 85 tyś. 85.000zł/szt. 
792-885-084 

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budowla-
ną i inwestycyjną, Ignatki osiedle lub 
Ignatki. 1zł 698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę pod budo-
wę domu od 700m² do 1ha Białystok 
lub bliska okolica. 604-447-716 

B I A ŁY S T O K , Kupię działkę w 
Ignatkach Osiedle. 1zł 698-195-597 

B I A ŁY S T O K , Kupię działkę w 
Ignatkach, Ignatkach Osiedle, 
Księżynie lub Księżyno Kol., Koplany. 
698-195-597 

B I A ŁY S T O K , Kupię działkę w 
Ignatkach, ul.  Borsucza. 1zł 
698-195-597 

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w Ignatki 
Osiedle lub Księżyno Kolonia lub 
Ignatki. 698-195-597 

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

BIAŁYSTOK, Kupię mieszkanie 
2-pokojowe, na osiedlu Piasta lub 
Przydworcowe do 250 tys. piętro 
1-3 501-483-529 

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

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

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

BIAŁYSTOK, Mieszkanie 1, 2 pię-
tro w cegle, poniżej ceny rynkowej, 
może być do remontu, w B-stoku. 
1zł 698-195-597 

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, Wydzierżawię łąkę lub 
nieużytki, kupię las na terenie woj. 
Podlaskiego 1zł 729-927-807 

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

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

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

B I A ŁY S T O K , dzia łka 2 ha w 
Białymstoku, kupię 1zł 666-528-681 

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

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

BIAŁYSTOK, kupię pół domu lub sze-
regówkę skrajną 664-048-364 

BIAŁYSTOK, ziemia rolna kupię 
ok.3 ha w Bielsku Podlaskim 1zł 
665-741-797 

BIAŁYSTOK, ziemia rolna kupię, 2 ha 
w Hajnówce 1zł 669-864-581 

Poszukuję współlokatora
BIAŁYSTOK, Kobieta dojrzała, szuka 
współlokatorki w stosownym wieku. 
537-113-965 

BIAŁYSTOK, os. Dojlidy, Poszukuję 
normalnej pracującej współloka-
torki, do wynajęcia za nieduże pie-
niążki, fajnego poziomu w domu 
jednorodzinnym na dłuższy okres. 
900zł/mkw. 798-573-507 

WASILKÓW, szukam współlokatorki, 
od zaraz w Wasilkowie 512-961-474 

Meble
 FRONTY do szafek kuchennych 
dębowe 30x80 100zł 603-729-086 
Białystok 

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

KUPIMY
KAŻDE
MIESZKANIE!
(ZADŁUŻONE TEŻ)

534 105 505

18  OGŁOSZENIA DROBNE  85 744 88 99



500 123 174 FINANSE 19



20  NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających firm 
budowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje 
również województwo mazowieckie. Realizuje 

kompleksowo obiekty budownictwa mieszkaniowego, 
użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe 
i inżynieryjne. Architekci Jaz-Budu wiele starań dokładają 
do tego, by zaprojektować atrakcyjne i poszukiwane 
układy mieszkań a wyznacznikiem kolejnych inwestycji 
jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Architekci pracujący dla firmy Jaz-Bud wiele starań dokła-
dają do tego, by zaprojektować atrakcyjne i poszukiwane układy 
mieszkań a wyznacznikiem kolejnych inwestycji jest komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców.

Nowe Bojary

To jedna z wielu inwestycji firmy JAZ–BUD. Sukcesywnie 
powstaje w kwadracie ulic Ryskiej, Łąkowej, Kraszewskiego 
i Towarowej. Wyróżnia ją przede wszystkim najwyższy standard 
wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami.

– Naszym klientom proponujemy dostęp do szerokiej oferty 
powierzchni mieszkalnych, stąd też każdy może indywidualnie do-
pasować wybór mieszkania do potrzeb – mówi Dariusz Jaszczuk 
z białostockiej firmy Jaz-Bud.

Do dnia dzisiejszego zostały ukończone i oddane do użyt-
kowania budynki A, B, C, D i E. Obecnie w sprzedaży 
są mieszkania i lokale usługowe z budynku G i budynku H. 
Pod koniec IV kwartału 2021 roku w ofercie pojawi się oferta 
mieszkań z budynku I.

Osiedle Nowe Bojary jest i będzie bardzo zróżnicowane. 
Decydować będą o tym różnorodne kształty i wysokości budynków, 
jak również zastosowane w nich rozwiązania architektoniczne.

– W ofercie posiadamy mieszkania o różnorodnej archi-
tekturze i rozkładzie i metrażu, dzięki czemu kompleksowa 
i wymarzona aranżacja wnętrz nie sprawi najmniejszych 

kłopotów przyszłym mieszkańcom – dodaje Dariusz 
Jaszczuk.

Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi od 27,02 m² 
do 98,37 m², a ich zróżnicowane rozkłady pozwalają na znalezie-
nie mieszkania idealnego. Łącznie w trzech obecnie realizowanych 
budynkach znajdzie się ponad 500 mieszkań. W budynku znajdą 
się również podziemne garaże wielostanowiskowe z miejscami 
parkingowymi a także komórki lokatorskie. Ceny mieszkań 
zaczynają się już od 6400,00 zł/m²

osiedle Novowarszawska

To świetnie zlokalizowany kameralny nowy projekt miesz-
kaniowy w ofercie Jaz–Budu. Niska, nowoczesna i elegancka 
forma architektoniczna budynków będzie doskonale współgrać 
z najbliższym otoczeniem, a tradycyjna technologia łączyć się 
będzie z najwyższą jakością wykonania.

Mocną stroną nowobudowanego osiedla będzie bliskość 
planowanych Bulwarów Dolistówki – pierwszego tej wielkości 
nowego parku w Białymstoku, którego przestrzeń zielona, wzbo-
gacona o ścieżki spacerowe, place zabaw, mostki przez rzekę 

Inwestycje JAZ – BUD-u. 

Towarowa, Kraszewskiego,
O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ–BUD Sp. z o.o. powstało 
w marcu 1998 roku. Obecnie stanowi Grupę JAZ-BUD, która 
prowadzi działalność deweloperską oraz realizuje generalne 
wykonawstwo na terenie województwa podlaskiego oraz 
mazowieckiego.

Towarowa, Kraszewskiego, Nowowarszawska czy Wierzbowa?

NOWE  
BOJARY

WIERZBOWA  
PARK

OSIEDLE 
NOVOWARSZAWSKA
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Wybierz najlepszą lokalizację

Nowowarszawska czy Wierzbowa?
Dolistówkę oraz liczne obiekty małej architektury parkowej, 
zapewni przyszłym mieszkańcom doskonałe miejsce do wypo-
czynku i relaksu oraz spędzania czasu z rodziną.

Tam, gdzie cichną odgłosy wielkiego miasta, otwiera się 
zielona perspektywa życia. W takim miejscu, w otoczeniu zieleni 
i w zgodzie z naturą, powstanie Osiedle Novowarszawska. Miejsce 
z zielonym charakterem dla wszystkich tych, którzy po pracy chcą 
spędzić czas na świeżym powietrzu.

– Nasza propozycja to zespół 3 piętrowych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi miejscami 
parkingowymi położony u zbiegu ul. Nowowaszawskiej i ul. 
Ciołkowskiego w dzielnicy Dojlidy w Białymstoku. Funkcjonalne 
mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwolą na dopasowanie 
powierzchni do indywidualnych potrzeb, a system wentylacji 
zadba o dobry klimat we wnętrzach. Część mieszkań zlokalizowa-
nych na parterze będzie posiadać zielone ogródki, zaś na wyższych 
kondygnacjach każde z mieszkań przestronne balkony – mówi 
Dariusz Jaszczuk.

W 2021 roku developer planuje oddać dla przyszłych miesz-
kańców dwa 3-piętrowe budynki. W pierwszym znajdować się 

będzie 88 w drugim 66 funkcjonalnych lokali mieszkalnych 
o zróżnicowanych metrażach i rozkładach.

To budynek o nowoczesnej i niepowtarzalnej w tej części 
Polski architekturze, gdzie naprawdę każdy, nawet najbardziej 
wymagający Klient znajdzie coś dla siebie.

wierzBowa Park

Idea stworzenia budynku przyjaznego mieszkańcom, spełnia-
jącego najwyższe wymagania towarzyszy od początku realizacji 
projektu. Doskonale zaprojektowane mieszkania oraz przestronne 
i dopracowane w każdym szczególe części wspólne budynku (w tym 
wewnętrzne zielone patio) zaspokoją najwybredniejsze gusta.

Niewątpliwym walorem inwestycji jest jej położenie – u zbiegu 
ulicy Antoniukowskiej i Wierzbowej. Zapewnia ono wyśmienite 
połączenie drogowe z centrum oraz innymi częściami miasta. 
Dzięki znakomitej lokalizacji inwestycji przyszli mieszkańcy będą 
cieszyć się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. W okolicy inwestycji 
można znaleźć sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, 
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, gabinety stomato-
logiczne czy apteki.

W budynku przy ulicy Wierzbowej znajdują się mieszkania 
jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe oraz czteropoko-
jowe. Zadbano o wysoki standard wykończenia budynku oraz 
jego części wspólnych. W każdym lokalu jest zasilanie 3-fazowe 
(brak instalacji gazowej). W każdej klatce schodowej są po dwie 
windy, wyjątek stanowią klatki pięciopiętrowe.

Priorytetem działalności deweloperskiej firmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego Klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej 
architektury budynku, będzie mógł tak zaaranżować wnętrze, 
by spełniało ono nawet te najbardziej rygorystyczne wymagania 
estetyczne i funkcjonalne.

Towarowa, Kraszewskiego, Nowowarszawska czy Wierzbowa?

KONTAKT: 
JAZ–BUD Sp. z o.o. Sp.j. 

ul. Świętokrzyska 3 
15-843 Białystok 
tel. 85 651 49 49

NOWE  
BOJARY

WIERZBOWA  
PARK

OSIEDLE 
NOVOWARSZAWSKA
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PB-U „BIRKBUD” prezentuje:

Złote i Zielone Kaskady w Hrodnianach

Ulica Horodniany 14B w gminie Juchnowiec 
Kościelny – to właśnie tutaj powstały 
Zielone Kaskady i ruszyła kolejna 

inwestycja PB-U „BIRKBUD” , dewelopera, który 
na białostockim rynku działa nieprzerwanie 
od 1987 roku. Termin zakończenia budowy Złotych 
Kaskad zaplanowano na styczeń 2023 roku.

Horodniany położone są w niewielkiej odległości od granic 
Białegostoku. Dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją 
miejską nie sprawia większych trudności. Niewątpliwym atutem 
obu inwestycji jest otoczenie, pobliskie lasy, łąki i ścieżki rowero-
we. Architekci zadbali również o to, by wokół budynku stworzyć 
enklawy zieleni i strefę relaksu.

zieloNe kaskady

To budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziem-
nym z miejscami parkingowymi. Budynek posiada 4 kondygnacje 
nadziemne i 1 kondygnację podziemną z 44 miejscami parkin-
gowymi i piwnicami. W budynku przewidziano 60 mieszkań w 3 
klatkach. Wejścia do 3 klatek schodowych połączone są koryta-
rzem wzdłuż całego budynku, przedzielonego tunelem w poziomie 
parteru, a środkowa klatka wyposażona jest w windę. Na zewnątrz 
zaprojektowano ogólnodostępne miejsca parkingowe. Na dwóch 
szczytach budynku na poziomie terenu przewidziano dwie ko-
tłownie gazowe.

złote kaskady

Przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje realizację budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z miejsca-
mi parkingowymi. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne 
i 1 kondygnację podziemną z 54 miejscami parkingowymi i piw-
nicami. W budynku przewidziano 50 mieszkań w 2 klatkach 
wyposażonych w windy.

lokale w ofercie PB-U „BirkBUd”
W ofercie PB-U „BIRKBUD” zostały jeszcze lokale biurowe 

do wynajęcia. Znajdują się one na V piętrze oraz parterze biurowca 
przy ulicy Świętego Mikołaja w centrum Białegostoku. Natomiast 
lokale do sprzedaży firma posiada w nowo powstającej inwestycji 
przy ulicy Ogrodowej.

„Kamienica Ogrodowa” jest przykładem aranżacji budynku, 
który idealnie wkomponował się w charakter istniejących budyn-
ków na rogu ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Białymstoku. Ten 
niedawno zaprojektowany czteropiętrowy budynek wielorodzinny 
posiada 21 mieszkań i 12 lokali usługowych.

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

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

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

lokale do wyNajęcia to:
42 m² – V PIĘTRO
54 m² – V PIĘTRO
83 m² – V PIĘTRO

52 m² – parter
23 m² – parter

Nowa iNwestycja w HorodNiaNacH

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

KONTAKT 
BIURO SPRZEDAŻY 

ul. Św. Mikołaja 1 
15-419 Białystok 

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

O FIRMIE

PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest firmą z wieloletnią tradycją. 
Została założona w 1987 roku. przez mgr inż. Andrzeja 
Biruka, który w roku 1974 roku otrzymał dyplom oraz uzyskał 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – inży-
nieryjnej. Poza tym uzyskał również uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów 
budowlanych.
Firma zajmuje się realizacja przeróżnych inwestycji zarówno 
dla klientów prywatnych jak i biznesowych czy instytucjonal-
nych. Swoją działalność prowadzi na terenie miasta Białystok. 
W swojej historii zrealizowała szereg inwestycji związanych 
z budową mieszkań, biur, hal czy budynków handlowo-usłu-
gowych. PB-U „BIRKBUD” ciągle się rozwija.
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2 wersalki 100zł/całość 504-020-950 
Białystok 

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

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

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

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

KOMPLET wypoczynkowy skórzany 
z funkcja spania 3, 2, 1 2.000zł 518-
742-820 Łomża 

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

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

KUPIĘ zamiatarkę chodnikową 1zł 
603-729-086 Białystok 

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

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

REGAŁ pokojowy jasny dł.3.40m, 
cena do uzg. 200zł 665-825-441 
Wysokie Mazowieckie 

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

S P R Z E D A M  s z afę  wn ę kow ą 
Komandor. Mebel ma wymiary 
szer..x gł.x wys. 206x65, 5x257 cm. 
Stan bardzo dobry. Więcej zdjęć na 
mejla. NIE zapewniam transportu. 
500zł/całość 660-721-543 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

DRZWI wejściowe nowe z futryną, 
różne rozmiary z wys i szer oraz nie-
typowe, 900-1500 900zł 503-939-
342 Białystok 

KANAPA rozkładana 80zł/szt. 504-
020-950 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. 550zł 
884-774-215 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał.  550zł 
881-552-236 Białystok 

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

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lepszy 
gatunkowo materiał z pojemnikiem 
na posciel dowoz kurierem cale pod-
lasie  550zł 537-191-795 Białystok 

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

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

ŁÓŻKO 2 osobowe  200zł 607-339-
048 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPIE stare meble łóżka pieco-kuch-
nie drzwi dywany tkane ogólnie sta-
rze rzeczy z PRL 1zł 508-681-296 
Hajnówka 

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

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

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

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

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 

DRZWI plastikowe z futryną 360zł 
791-522-213 Mońki 

KANAPA 3-osobowa, stan bardzo 
dobry 600zł 602-657-352 Białystok 

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

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

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

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

ŻYRANDOLE porcelanowe  40zł 506-
574-554 Białystok 

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

BALE dębowe suche, grubość 8cm, 
ok. 4m³. 2.000zł/m³ 694-503-816 
Suwałki 

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

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

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

BECZKA na wodę. 200zł 730-900-
722 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



BOJLER elektryczny 50l, Delta, śred-
nicy 44cm, wys.55cm-używany. 
Mam też: -.Biawar, średnicy 40cm, 
wys.67cm-używany -.Nowy, średni-
cy 40cm, wys.50cm. Mam też boj-
lery większe. 270zł 508-073-762 
Białystok 

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

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 

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

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

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

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

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budowy 
altanki lub innego budynku. 4.000zł 
883-688-022 Białystok 

DRUT w rolce spawalniczy 1, 2mm 
do Migomatu 12, 5kg. 60zł/szt. 723-
733-146 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

DRZWI pełne drewniane lewe 80-
tka. 100zł 603-729-086 Białystok 

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

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

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

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

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

DRZWICZKI do pieca, fizyka, różne 
rodzaje i blaty do pieca. 35zł/szt. 
508-789-456 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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 spichlerz drewniany lub mały 
dom do przeniesienia. Transport i 
rozbiórka w moim zakresie.  100zł 
508-681-296 Hajnówka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POL-BRUK używany 15m, 8cm 15zł/
m² 730-900-722 Białystok 

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

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

SIATKA nowa leśna lub zamienię 
na używaną ogrodową. 700zł 511-
521-228 Orla 

SOSNA tartaczna kupie 1zł 515-418-
047 Białystok 

STODOŁ A, dł. 30m, szer. 10m. 
8.000zł 516-519-617 Siemiatycze 

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

SZALÓWKA świerkowa wym. 15cm, 
gr. 2cm, dł. 3-4m. 40zł/m² 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie 

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

SZTACHETY drewniane świerkowe, 
wys. 120cm, szer. 9cm, gr. 2.5cm, 
szlifowane, zaokrąglone. 4zł/szt. 
505-603-916 Wysokie Mazowieckie 

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

SŁUPKI geodezyjne dębowe 1, 20m 
24x24mm, lub wykonam pod wska-
zany wymiar 200szt.  1, 20zł/szt. 
660-636-023 Grajewo 

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 

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

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

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

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

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

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 

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

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów 

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

BLACHA 3mm grubości 200x200 
370zł  505-380 -188 Wysokie 
Mazowieckie 

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

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

DUŻY kamień 200zł 508-789-456 
Białystok 

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

KABEL siłowy miedziany ziemny, 5x4 
mm, dl. 11 m bieżących 80zł 514-
645-129 Łapy 

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

KRAWĘŻNIK drogowy ciężki  15zł/
szt. 730-900-722 Białystok 

KSZTAŁTKI metalowe hydrauliczne. 
2zł/szt. 508-789-456 Białystok 

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

KUPIĘ pustaki i inne materiały do 
budowy domu 1zł 512-478-610 
Dąbrowa Białostocka 

KĄTOWNIK 35, 32 sztangi po 3, 8m  
12zł/kg. 605-328-844 Białystok 

 

 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy.  1zł 
660-918-263 Białystok 
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OGRODZENIE na kojce lub bramę 
wys 125m długość 7m. 250zł 508-
789-456 Białystok 

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

PŁYTY betonowe jomba 35zł/szt. 
667-323-619 Wysokie Mazowieckie 

STEMPLE budowlane, 400 szt, dl. 
3, 20 m 3, 60zł/szt. 609-903-721 
Białystok 

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

SZTACHETY świerkowe wysokość 
100cm-150cm szerokość, 8cm, cena 
2, 80zł do 4, 20 zł  2, 80zł 723-160-
343 Augustów 

SŁUPKI dębowe 200szt. 5zł/szt. 857-
373-728 Knyszyn 

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

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

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

AGD
CHŁODZIARKA mała. 80zł 571-232-
731 Ełk 

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

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

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

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

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

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

MAGIEL domowy rosyjski 200zł 602-
634-044 Białystok 

ODKURZACZ elektrolux 150 WAT, 
sprawny, kolor szmaragd 150zł 856-
501-559 Białystok 

PRALKA Frania 180zł 602-240-972 
Ełk 

PRALKA Frania. 150zł 857-333-700 
Białystok 

PRALKA z podgrzewaczem 150zł 
571-232-731 Grajewo 

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

SPRZEDAM wentylator pokojowy 
Białystok piasta tel 503391530 86zł 
503-391-530 Białystok 

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

SPRZEDAM, prodiż, Bialystok pia-
sta 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 

WIRÓWKA do bielizny 150zł 571-
232-731 Grajewo 

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

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

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

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

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

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

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
Belveder Podlaski

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 mieszkania o powierzchni 54-

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

gotowe do 
odbioru

Cena od 
6550zł/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.

I kwar-
tał 2021  r. 

Mieszkania od 
5.700zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

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

na, wysoka jakość materiałów wykończeniowych, 
a także niezwykła funkcjonalność lokali i miej-

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

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

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

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to 
świetnie zlokalizowany kameralny nowy pro-

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

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

I kwartał 2021 r. Mieszkania od 
5.500zł/mkw., 

miejsca par-
kingowe 25-

30 tys. zł.

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

mkniętym osiedlu budowanym przez naszą 
firmę 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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DARMOWY PORTAL OGŁOSZENIOWY
Miejsce najlepszych okazji!

www.kramik.pl



WITRYNA chłodnicza do napojów, 
500 l 2.500zł 694-503-816 Suwałki 

Z AMR A Ż ARK A, 3 szufladowa, 
szer.50x60x85cm, sprawna, brak 2 
szuflad 130zł 508-073-762 Białystok 

|OKAP kominowy Mastercook ze 
stali nierdzewnej, szer.60cm, spraw-
ny 70zł 794-290-227 Białystok 

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

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

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

BRZOZA tartaczna w dłużycy 32m³. 
240zł/m³ 728-054-018 Kolno 

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

DREWNO opałowe dąb, suche. 
100zł/mp 662-204-595 Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

OBRĄCZKA złota. 100zł 692-922-
569 Białystok 

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

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

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

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

SIECZKARNIA jako eksponat do 
ogrodu, stan bdb +młynek bijako-
wy do zboża, stan idealny 1000zł. 
200zł 883-688-022 Białystok 

SUCHE drzewo rąbane, brzoza, sosna 
możliwość transportu.150m³-190m³ 
150zł/m³ 606-282-188 Białystok 

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

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

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

DO wycinki topola osika na pniu 7 
szt średnica pnia na wysokości 120 
cm - 40 - 50 cm (wysokie, strzeliste) 
Do sprzedania w całości (z gałęziami) 
150zł 518-995-103 Plutycze 

DRZEWO opałowe, suche, pocięte, 
do centralnego ogrzewania, olcha, 
brzoza, sosna, wierzba, 100m³ cena 
od 70zł do 100m³ 70zł/m³ 857-373-
728 Brańsk 

OLSZYNA sucha, gruba, pocięta, 
cena do uzg. 160zł 791-522-213 
Trzcianne 

SUCHE drzewo do palenia z rozbiórki 
pocięte, pełna 4 tonowa przyczepa. 
650zł 791-522-213 Trzcianne 

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

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

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 

MEBLE przedwojenne. 3.000zł 698-
335-624 Białystok 

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

PIANINO 1.000zł 511-928-792 
Szumowo 

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

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

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

SZAFA dębowa 2 drzwiowa, 100- 
letnia. 3.000zł 725-011-333 Łosice 

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

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 

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

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

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

GRILL trójnóg, z rusztem zawiesza-
nym, nowy. 250zł 505-603-916 
Wysokie Mazowieckie 

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

HUŚTAWKA ogrodowa, metalowa, 
dla dzieci, możliwośc dowozu i za-
montowania. 500zł 507-627-924 
Białystok 
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Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

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

www.pbszeliga.pl

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

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

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

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

Od 5.700 zł/m2

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

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

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

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

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

I kwartał 
2022 roku

5150zł/m2

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

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

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

II kwartał 2022 Od 299.000zł

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to budynek 
mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami han-

dlowo usługowymi i parkingiem podziemnym 
przy ul. Hallera w Białymstoku (os. Dziesięci-
ny). Mieszkania od 30,61 m2 do 99,93 m2. 

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

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

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

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

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

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

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

paździer-
nik 2020 r. 

Mieszka-
nia 4950zł/

m2, domy sze-
regowe w ce-

nie od 495.000 
do 545.000.

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

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

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

i 134,5m, z 2 miejscami postojowymi.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3600zł/m2 , 
domy szere-

gowe w cenie 
od 490.000.

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

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

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

czeniem gospodarczym w podpiwniczeniu.

III kwar-
tał 2021 r.

Mieszkania od 
3850zł/m2. 

Domy szere-
gowe  425.000 

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

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

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

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

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

30.12.2020 r. Mieszkania od 
4950 zł/mkw.

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

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

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

około 176 mkw, narożne 323 i 334 mkw.

listopad 2021 od 525.000 zł

ul. Brukowa 28 lok. 1
15-889 Białystok

85 749 60 20
www.askosa.pl

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

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

od 6700 zł/mkw

Melpi Development
Warszawska 36, 16-070 Łyski

85 74 74 740 
www.melpi.pl

NATURA PARK, Arktyczna, Zawady, Białystok
Osiedle Natura Park to kompleks niskich budynków 
z mieszkaniami w standardzie premium od 32 m2 

do 85 m2, położony na początku osiedla Zawady w 
Białymstoku. Dzielnica Zawady to jedna z najbar-

dziej prestiżowych lokalizacji w Białymstoku. Poło-
żenie idealnie pasuje dla rodzin żyjących aktywnie.

IV kwar-
tał 2022 r.

od 190 340 zł
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Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oferuje firma SATO Sp. z o.o.

River House w Jurowcach i Beach House 
przy ulicy Plażowej w Białymstoku
Dobrze zlokalizowane domy w zabudowie szeregowej, 

to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla rodzin 
z dziećmi, dla których istotna jest przestrzeń, komfort 

życia jak również swobodny dojazd do najważniejszych 
punktów miasta – przede wszystkim żłobka, przedszkola, 
szkoły i pracy. Deweloper SATO proponuje dwie 
topowe inwestycje. To River House w Jurowcach 
i Beach House przy ulicy Plażowej w Białymstoku

Przy ulicy Plażowej w Białymstoku (skrzyżowanie 
z ul. Piaskową) powstają 3 domy w zabudowie szeregowej po-
łożone w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych. Inspiracją 
do zaprojektowania inwestycji była chęć stworzenia miejsca 
łączącego wszystkie kojarzące się z własnym domem wartości – 
przytulne, domowe ognisko, spokój, bezpieczeństwo i komfort 
dla wszystkich jego mieszkańców. Dlatego też powstaną domy 
łączące wyjątkową architekturę z funkcjonalną i estetycznie 
zaprojektowaną do zamieszkania przestrzenią.

oto zalety tej iNwestycji:
 � kameralna zabudowa składająca się tylko z 3 domów
 � budynki o powierzchni 125 m², garaż w bryle budynku
 � pełna wysokość na wszystkich kondygnacjach (brak skosów)
 � dojazd asfaltowy
 � działka zagospodarowana i ogrodzona
 � ogródki od strony południowo – zachodniej
 � usytuowane pomiędzy domami w zabudowie jednorodzinnej.
 � sklepy: Biedronka 400 m, Lidl – 650 m, Stokrotka 850 m
 � Szkoła Podstawowa nr 20 – 700 m, SP nr 28 – 1800 m
 � Przedszkole Samorządowe nr 20 – 750 m
 � Żłobek – Klub Przyjaciół Reksia – 750 m
 � Plaża Miejska w odległości 1000 m
 � Park Lubomirskich 1600 m, Las Bagno – 850 m
 � trzy linie komunikacji miejskiej 1, 15, 17.

river HoUse dla wymagającycH klieNtów

Już w 2021 roku do bliźniaków przy ulicy Wasilkowskiej 
w Jurowcach wprowadzą się pierwsi mieszkańcy. To idealne 
miejsce dla tych, którzy cenią sobie bliskość miejskiego zgiełku, 
a także możliwość odpoczynku na łonie natury, niczym wakacyjną 
sielankę. River House – to oferta wyjątkowego osiedla domów 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanego w spo-

kojnej okolicy Jurowiec, w bezpośrednim sąsiedztwie Wasilkowa 
i dosłownie kilka kilometrów od Białegostoku. Z jednej strony 
oznacza to bliskość miasta, a z drugiej – osiedle otoczone jest 
terenami zielonymi.

– Kompleks inwestycyjny będzie składał się z 6 budynków 
mieszkalnych. Powstaje on z myślą o najbardziej wymagających 
klientach, ceniących sobie komfort, przestrzeń, nowoczesny 
design, piękno i bliskość natury – mówi Jarosław Wyszkowski 
– przedstawiciel firmy SATO.

dlaczego warto?
Powierzchnia każdego z budynków wynosi 171,86 m 2, z cze-

go powierzchnię 33.06 m² zajmuje dwustanowiskowy garaż. 
Domy zlokalizowane są na działkach o powierzchni od 420 m² 
do 520 m². Teren jest ogrodzony i zamknięty.

– Co ważne każdy klient na etapie budowy może indywi-
dualnie zdecydować o ustawieniu ścian działowych. Brak ścian 
nośnych na całym piętrze, powoduje nieograniczone możliwości 
aranżacji wnętrza, tak aby czuć się w nim wygodnie i komforto-
wo – dodaje Jarosław Wyszkowski, przedstawiciel firmy SATO.

Do każdego z domów przynależy nasłoneczniony ogród 
zlokalizowany od strony południowej, z przepięknym widokiem 
na tereny zielone, niespełna 4 km do plaży w Jurowcach.

Również na dojazd mieszkańcy tego osiedla narzekać nie 
powinni. Będą mieli bezpośredni dojazd drogą asfaltową i tyl-
ko 70 metrów drogą utwardzoną. Dodatkowe atuty to Szkoła 
Podstawowa w odległości 700 m, w pobliżu przystanek komu-
nikacji miejskiej linii 102 oraz kościół.

W Wasilkowie natomiast są sklepy, przedszkola, żłobki, dwa 
urzędy pocztowe, dwie przychodnie rodzinne. Z dodatkowych 
atrakcji w Jurowcach znajduje się Klub Jeździecki KRES, który 
między innymi prowadzi Hipoterapię. Nieopodal zlokalizowane 
jest Muzeum Dziejów Ziemi, gdzie można stanąć oko w oko 
z dinozaurami o naturalnych wymiarach.

Jednopiętrowe budynki o powierzchni 171,86 m 2 zaprojek-
towano w dwóch wersjach, które różnią się układem na piętrze. 
Można wybrać wariant z trzema lub czterema sypialniami. Na pię-
trze jest hol, łazienka, gabinet, garderoba i pralnia. Na parterze 
zlokalizowano: wiatrołap, hol, łazienkę z wc i prysznicem, salon 
z jadalnią, kuchnia, kotłownia i dwustanowiskowy garaż.

Zapisy rezerwacyjne na poszczególne domy oraz 
więcej informacji na temat nowej inwestycji można 

uzyskać pod numerami telefonów 85 652 70 51 i 501 
633 755 oraz w siedzibie firmy przy ul. Zielnej 31W 
w Białymstoku (osiedle Nowe Miasto).

Przykłady iNNycH iNwestycji:

Inwestycje deweloperskie: osiedle budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Sokółce przy ul. Broniewskiego, domy 
w zabudowie szeregowej przy ul. Zielnej w Białymstoku, domy 
w zabudowie szeregowej przy ul. Gajowej w Białymstoku.

Obiekty sakralne: kościół p.w. św. Anny przy ul. Prezydenta R. 
Kaczorowskiego 5 w Białymstoku, budynek Sióstr Misjonarek 
w Białymstoku przy ul. Stołecznej.

Budynki użyteczności publicznej: Przedszkole w Zabłudowie, 
Przedszkole w Choroszczy, SP 3 w Siemiatyczach, Zespół 
Szkół nr 3 w Hajnówce, SP nr 2 i 4 w Bielsku Podlaskim, SP 
i Gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Białymstoku.

Budynki służby zdrowia: Centrum Zdrowia Psychicznego 
w SPZOZ w Hajnówce, Dom Opieki Medycznej w Hajnówce, 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy ul. Wołodyjowskiego 
w Białymstoku, SPZOZ przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 
w Białymstoku.

O FIRMIE

Firma SATO Sp. z o.o. została założona przez inż. Edwarda 

Chalimoniuka i działa na rynku budowanym od 1993 r. 

Świadczy wysokiej jakości kompleksowe usługi w general-

nym wykonawstwie we wszystkich branżach budowlanych, 

usługi deweloperskie, termomodernizacyjne oraz remonto-

we. Zakres prac dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, 

użyteczności publicznej, jak i obiektów służby zdrowia czy 

sakralnych.

Beach House przy ulicy Plażowej w BiałymstokuRiver House w Jurowcach



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 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924 
Białystok 

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

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

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

 

 

 USŁUGI transportowe Mała wywrotka 
do 4 t. Żwir, piasek, pulpa, kamień 
ozdobny, otoczak 2-8, 8-16, 16-32, 

ziemia polna, czarnoziem 200zł/całość 
514-699-970 Białystok 

WARZYWNIK Drewniany / Inspekt 
/ Skrzynia na Warzywa. Różne roz-
miary, drewno świerkowe, produkt 
polski, możliwa wysyłka, odbiór oso-
bisty, dostawa przez sprzedającego. 
50zł/szt. 571-312-843 Białystok 

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

WÓZEK ogrodowy, dwa kółka, na ło-
żyskach 120zł 856-501-559 Białystok 

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

Wózki i foteliki

FOTELIK samochodowy, rozkładany, 
używany. 50zł 511-240-244 Sokółka 

ODDAM lozeczko za 2 paczki pam-
persow, waga od 7kg wiecej info. 
pod telefonicznie 1zł 514-168-664 
Białystok 

ODDAM nosidelko za 2 paczki pam-
persow waga 7kg wiecej info tele-
fonicznie  1zł 514-168-664 Białystok 

WÓZEK dziecięcy wielofunkcyjny 
Ariang, nosidełko, akcesoria, roczny. 
270zł 507-627-924 Białystok 

Ubrania i pielęgnacja
SPRZEDAM piękne, markowe, re-
welacyjnej jakości ubranka dziew-
czynce.Nowe, w stanie idealnym 
lub bdb.Kurtki, płaszcz, dresy, bluzy, 
bluzki, spodnie, sukienki, komplety i 
wiele innych 10zł/szt. 669-969-320 
Białystok 

SPRZEDAM śliczne, markowe ubran-
ka dziewczynce roz.140 do 158.
Kurtki, spodnie, komplety, bluzy, 
bluzki z dł. i kr.rękawem, polary i 
inne ubranka.Ponad 70sztuk.Nowe 
lub stan bdb. 10zł/szt. 669-969-320 
Białystok 

Zabawki i akcesoria
MASKOTKI z Biedronki pluszaki, 
gang świeżak, bardzo duży wybór.  
20zł 512-210-848 Białystok 

ROWEREK na 12-15 lat. 100zł 730-
900-722 Białystok 

SPRZEDAM zabawki, książeczki, pły-
ty DVD z bajkami, płyty CD z pio-
senkami dla dzieci. 5zł 669-969-320 
Białystok 

SPRZEDAM zabawkę PIRAMIDA 
dla dzieci. 15zł/szt. 508-509-603 
Białystok 

Remontowo-budowlane
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 

KOPARKO ładowarka jcb 4cx + 
wywrotka . Profesjonalne usługi 
ziemne, wyburzenia, wieloletnie 
doświadczenie, super ceny.  514-
765-326 Suwałki 

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

MALARZ, szpachlarz z doświadcze-
niem. 575-698-041 Mońki 

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

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończenia 
wnętrz, malowanie, szpachlowanie, 
glazura, terakota, gres, suche tynki, 
sufity podwieszane, kamień dekora-
cyjny, panele podłogowe.  662-686-
057 Białystok 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. go-
spodarczych, wywóz złomu i gruzu. 
602-791-537 Białystok 

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

 

 

 TYNKI agregatem  506-210-160 
Białystok 

USŁUGI malarskie mieszkan wiencej 
pod nr lub SMS oddzwonie 510-223-
939 Białystok 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samocho-
dem Renault Master, rzeczy bu-
dowlanych, zwierząt. 727-664-308 
Wysokie Mazowieckie 

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

MONTA Ż płotków śniegowych 
i zapór śnieżnych.  797-513-715 
Białystok 

 

 

 POSADZKI agregatem  507-489-436 
Białystok 

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

508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 31

SATO Sp. z o. o.
ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok

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

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

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

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

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

ren wokół ogrodzony i zagospodarowany.

Termin od-
bioru: 2021

Cena: 630 tys.

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

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

Termin od-
bioru: 2022

Cena:499 tys.
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Urządzanie łazienki.  
Jak poradzić sobie  
z jej aranżacją? 

Urządzanie łazienki to naprawdę nie lada wyzwanie. 
Przyjrzyjmy się na co zwrócić uwagę podczas 
aranżacji tego najmniejszego, a jednak jednego 

z najważniejszych pomieszczeń w naszych domach. 

Nowoczesna łazienka to przede wszystkim funkcjonalne 
wykorzystanie przestrzeni oraz minimalizm w zastosowanych 
materiałach czy formach. Zaplanowanie łazienki jest szczególnie 
trudne, zwłaszcza jeżeli zależy nam na wygodzie i nowoczesnych 
trendach.

– Projektowanie łazienki bezwarunkowo rozpoczyna się 
od wyznaczenie sprzętów jakie maja się w niej znaleźć i gdzie 
mają być zamontowane. Nierzadko lokalizacja ustalona odgór-
nie na etapie projektowania budynku nie do końca okazuje się 
właściwa i należy ją dostosować do konkretnego użytkownika 
w przyszłości – mówi Mateusz Czeczko, architekt wnętrz z biura 
Czeczko Design Studio.

Głównym ograniczeniem w aranżacji łazienek jest jej 
powierzchnia, a także ilość jeśli mówimy o łazienkach zlokalizo-
wanych w domu. Jeżeli pomieszczenie jest dostatecznie duże, ale 
jedno możemy zaplanować komplet sprzętów – miejsce na umy-
walkę, wc, wannę prysznic i np bidet czy też pisuar.

Niekiedy wielkość łazienki pozwala nam także wygospodaro-
wać w niej miejsce na przechowywanie albo zaplecze użytkowe 

w postaci pralni. Oczywiście jeżeli mamy kilka łazienek możemy 
wyodrębnić ich przeciwne funkcje.

– W jednej przygotowując pomieszczenie z wanną, w kolej-
nej natomiast z prysznicem, dzięki czemu każdy z domowników 
w zależności od preferencji odnajdzie w tak zaprojektowanej 
przestrzeni element dopasowany dla siebie – mówi Mateusz 
Czeczko.

Coraz częściej widzimy nowy trend w przygotowywaniu 
wygodnych pokojów kąpielowych, które mogą być znacząco 
rozbudowane o przestrzeń z sauna czy też SPA z wanną wypo-
sażoną w hydromasaż.

Od lat łazienki wykańczamy płytkami ceramicznymi, gresem, 
czy też kamieniem. Jednak coraz odważniej stosujemy dodatkowe 
materiały takie jak drewno – najlepiej egzotyczne czy też tapety, 
które są w stanie nadać charakteru nawet małej przestrzeni.

Zwolennicy minimalizmu i stylu loftowego zazwyczaj decydują 
się na płytki imitujące beton czy też surowe posadzki żywiczne 
zabezpieczane impregnatem. Tradycjonaliści mogą się natomiast 
pokusić o kafle stylizowane dzięki czemu jesteśmy w stanie prze-
nieść się w dowolne miejsce na świecie, będąc we własnej łazience. 

– Ściany w łazience nie muszą być pokryte okładziną do su-
fitu. Powierzchnie, które są narażone na zalanie wodą można 
też pomalować farbą lateksową odciążyć wizualnie charakter 
projektowanej łazienki – mówi Mateusz Czeczko.

W każdej łazience przydadzą się dodatkowe półki, szafki 
na kosmetyki czy ręczniki. To pomieszczenie coraz częściej 
wykorzystujemy także jako dodatkowe miejsce do przechowy-
wania, dlatego każdy centymetr wykorzystujemy do zabudowy. 
Najwygodniej jest zorganizować tę przestrzeń w postaci zabudowy 
wykonywanej na wymiar, co pozwala efektywnie wykorzystać 
miejsce.

Musimy pamiętać, że meble łazienkowe muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na wnikanie wody, a jeśli decyduje-
my się na prawdziwe drewno to zadbajmy o jego odpowiednie 
zabezpieczenie.

 Urządzanie łazienki, szczególnie małej oczywiście nie jest 
najłatwiejszym zadaniem, ale odpowiednio przemyślane decyzje 
pozwalają nam cieszyć się wygodnym i pięknym wnętrzem na lata.

Mateusz Czeczko 
Architekt Wnętrz 

Czeczko Design Studio 
www.czeczko-design.com



WIERCIMY studnie głębinowe, abi-
syńskie oraz zajmujemy się renowa-
cją istniejących ujęć wody. Jesteśmy 
firmą rodzinną. Zajmujemy się wier-
ceniem studni od trzech pokoleń.  
606-716-067 Augustów 

WYKONUJĘ ogrodzenia, kominki, 
stany surowe, klinkier, licówka,  500-
879-383 Białystok 

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 

INSTALACJE elektryczne w miesz-
kaniach/domach- nowych/remon-
towanych-solidnie, kompleksowo. 
Instalacje centralnego odkurzania. 
660-721-543 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
PRZEPROWADZKI na terenie mia-
sta Białystok i okolice wiencej pod 
nr lub SMS oddzwonie 510-223-939 
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  884-774-215 
Białystok 

TRANSPORT busem przeprowadzki 
meble RTV AGD i wiele innych rze-
czy informacje pod nr tel 517414152 
517-414-152 Białystok 

TR ANSPORT. Drobne przepro-
wadzki. Wnoszenie, wynoszenie. 
Utylizacja starych mebli, sprzętu 
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok 

WYWÓZ złomu, RTV, AGD, książek, 
mebli, elektroniki, Bus przewóz, 
sprzątanie piwnic, garaży, Elektryk 
hydraulik Białystok tel 503391530  
95zł 503-391-530 Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv kartony worki ubrania rzeczy 
osobiste ksiazki kosmetyki motocy-
kle Quady skutery czesci samocho-
dowe sprzet sportowy inne rzeczy 
881-564-250 Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv sprzet rzeczy osobiste kartony 
worki ksiazki kosmetyki motocykle 
quady skutery rowery czesci samo-
chodowe materialy budowlane 881-
564-250 Białystok 

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu rze-
czy i moga panstwo pakowac swoje 
rzeczy z wlasna ekipa do noszenia  
881-564-250 Białystok 

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu rze-
czy i moga panstwo pakowac swoje 
rzeczy z wlasna ekipa do noszenia  
792-624-206 Białystok 

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

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

PRZEPROWADZKI bagazowki busy 
dostawcze utylizacja na wysypisko 
mebli elektroniki agd-rtv zelastwa 
palety deski ksiazki gazety karto-
ny-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  881-552-236 Białystok 

PRZEPROWADZKI bagazowki trans-
port mebeli ubrań rzeczy osobistych 
sprzet agd-rtv sprzet i materialy bu-
dowlane sportowy quady motocykle 
skutery rowery czesci samochodo-
we  696-774-177 Białystok 

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa -warszawa bialystok transport 
przewoz mebli agd-rtv rzeczy osobi-
ste ksiazki kartony sprzet sportowy-
-inne rzeczy  884-774-233 Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towaro-
we do-1, 5t przewieziemy panstwa 
mebelki ubrania sprzet agd-rtv ma-
terialy 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 osobi-
ste bialystok podlasie po calej polsce  
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 z ekipa 
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-rtv 
sprzet i materialy budowlane bialy-
stok podlasie cala polska 7 dni 792-
624-206 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne z pra-
cownikami do noszenia bagazowki 
utylizacja mebli agd-rtv elektroniki 
na wysypisko 884-774-233 Białystok 

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

TRANSPORT autem osobowym 
przewoz osob rzeczy lotniska hote-
le dworce urlopy uroczystosci ro-
dzinne wesela poprawiny chrzciny 
wieczory panienskie zawieziemy 
odbierzemy 696-774-177 Białystok 

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

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

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

TRANSPORT bagazowki bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
przewieziemy mebelki ubrania rze-
czy osobiste sprzet agd-rtv mate-
rialy budowlane-inne rzeczy 696-
774-177 Białystok 

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

TRANSPORT osobowka 4-osoby+ba-
gaz kierowca z własnym autem oso-
bowym do wynajecia zawioze od-
biore na imprezki rodzinne wesela 
urodziny chrzciny lotniska hotele 
dworce 537-191-795 Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-osob+ba-
gaz kierowca z własnym autem oso-
bowym do wynajecia bialystok pod-
lasie cala polska zawioze odbiore na 
imprezki rodzinne wesela chrzciny 
komunie 792-624-206 Białystok 

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

USLUGI transportowe busem do-
stawczym do-1, 5t przeprowadzki 
drobne z ekipa bialystok podlasie na 
terenie calej polski 7-dni w tygodniu  
884-774-233 Białystok 

USLUGI transportowe busem do-
stawczym do-1, 5t przeprowadzki z 
ekipa bialystok podlasie na terenie 
calej polski 7-dni w tygodniu  537-
191-795 Białystok 

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

Naprawa RTV, AGD
NAPRAWA komputerów. 888-792-
189 Białystok 

NAPRAWA pralek wszystkie modele, 
wymiana łożysk, naprawa progra-
matorów.  668-623-311 Białystok 

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

USŁUGI informatyczne i naprawa 
sprzętu RTV i AGD 888-792-189 
Białystok 

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

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

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

USUWANIE pluskiew, karaluchów, 
prusaków oraz innych owadów.
Tępienie myszy, szczurów.Całe pod-
laskie.100% dyskrecji. 883-688-417 
Białystok 

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

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

WYCINKA drzew kupno drzewa po 
po wycince, wycinka samosiejką pod 
inwestycje.  667-626-930 Białystok 

WYKASZANIE traw, także z dużych 
obszarów, pielęgnacja zieleni, usu-
wanie samosiejek zakrzaczeń, czysz-
czenie działek, obkaszanie upraw 
lesnych, sadów 1zł 695-332-129 
Białystok 

WYKONUJĘ usługę w zakresie ścinki 
i zrywki drewna, ceny konkurencyj-
ne, możliwość odkupienia surowca. 
509-453-410 Gm.Michałowo 

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

ZAJMUJEMY się likwidacją gniazd os 
i szerszeni, usuwamy roje pszczół. 
Działamy w promieniu 100km od 
Suwałk. Sejny, Augustów, Olecko, 
Ełk, Grajewo, Gołdap Tel. 793162108  
150zł/całość 793-162-108 Suwałki 

ZŁOTA rączka.Drobne naprawy. 
Montaż mebli z paczki. 883-688-
417 Białystok 

OPROZNIANIE mieszkan domow i 
piwnic oferujemy szybka pomoc po-
trzebujesz szybko wyczyscic miesz-
kanie ze zbednych rzeczy przed 
sprzedaza mieszkania domu 696-
774-177 Białystok 

OPROZNIANIE mieszkan domow i 
piwnic oferujemy szybka pomoc po-
trzebujesz szybko wyczyscic miesz-
kanie ze zbednych rzeczy przed 
sprzedaza mieszkania domu  696-
774-177 Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko mebelki ag-
d-rtv elektronike okna palety drzwi 
zelastwa  884-774-233 Białystok 

SPRZATANIE piwnic garazy mieszkan 
strychow nie potrzebne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko mebelki ag-
d-rtv elektronike okna palety drzwi 
zelastwa  884-774-233 Białystok 

SPRZĄTANIE mieszkań i firm, do-
kładnie i uczciwie, wynagrodze-
nie do uzgodnienia 579-034-850 
Białystok 

USŁUGI informatyczne, naprawa 
sprzętu AGD z dojazdem do klienta 
888-792-189 Białystok 

UTYLIZUJEMY na wysypisko mebel-
ki-stoly krzesla komody kanapy re-
galy-szafy kuchnie roznego rodzaju 
zelastwa sprzety agd-rtv elektronike 
itp.rzeczy  881-564-250 Białystok 

UTYLIZUJEMY na wysypisko mebel-
ki-stoly krzesla komody kanapy re-
galy-szafy kuchnie roznego rodzaju 
zelastwa sprzety agd-rtv elektronike 
itp.rzeczy  537-191-795 Białystok 
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P R O J E K T  W N Ę T R Z  
Z A M I E S Z K A J  W  M A R Z E N I A C H  

W Y C E N I M Y ,  P O M O Ż E M Y ,  
Z R O Z U M I E M Y

W W W . C Z E C Z K O - D E S I G N . C O M
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Oświetlenie lokali użytkowych.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?
Wnętrze sklepu, biura, gabinetu, salonu – 

to przestrzenie szczególnie wymagające 
odpowiedniej aranżacji, której jednym 

z podstawowych elementów jest dobre i praktyczne 
oświetlenie. Jeżeli jest ono odpowiednio dobrane, 
praca staje się łatwiejsza, oczy się nie męczą i co ważne 
rachunki za prąd nie będą bardzo odczuwalne.

Jednym z popularnych rozwiązań, które sprawdza się w loka-
lach użytkowych w ostatnich latach jest zastosowanie technologii 
LED

Najnowsze funkcjonalności , wynikające z miniaturyzacji, 
efektywnej ilości światła, możliwości aranżacji przestrzeni , 
sterowania światłem , łatwej automatyki, wysokiej oszczędności 
energii – to olbrzymie korzyści w porównaniu z oświetleniem 
konwencjonalnym – mówi Krzysztof Nowakowski z Inspiraci 
Światłem. To marka, która zajmuje się profesjonalnym projek-
towaniem, doradztwem i montażem oświetlenia.

Postęp, jaki w dziedzinie oświetlenia dają oprawy LEDowe 
w kreowaniu wnętrz i iluminacji budynków staje się pokusą 
do ich stosowania. Np. diody Power LED o białym świetle 
i różnej kolorystyce , jak również RGBW – jako oświetlenie 
dekoracyjne w gzymsach idealnie dopełniają klimat, zapewniają 
energooszczędność i bardzo długą żywotność w dużych salach 
bankietowych.

Kolorystykę i design opraw oświetleniowych dobieramy, aby 
harmonizowały z koncepcją architektoniczną wnętrza. Dbamy 
również o najwyższy współczynnik oddawania barw źródeł świa-
tła w oprawach (CRI powyżej 90 lub 95) – podkreślamy w ten 
sposób wierną barwę, fakturę oraz kształt wyeksponowanych 
przedmiotów – dodaje Krzysztof Nowakowski.

Warto również wspomnieć, iż przepisy dotyczące oświetlenia 
biur i obiektów użyteczności publicznej są jasno określone. Np 
na blat biurka, powinien padać strumień światła o natężeniu 
oscylującym w granicach 500lx. Dzięki oświetleniu ledowym, 
bardzo łatwo tym wymogom sprostać a nasz wzrok nie będzie 
ulegał uszkodzeniu, kiedy zapewnimy oprawy o odpowiedniej 
ochronie przed szkodliwym olśnieniem.

Organy państwowe, odpowiedzialne za sprawdzanie pra-
codawców z zakresu BHP, zwracają uwagę na prawidłowe 
oświetlenie miejsca pracy.

Obecnie rozwój technologii LED i obniżanie kosztów pro-
dukcji na każdym odcinku czy magazynowania – wymaga 
optymalizacji czyli obniżania kosztów eksploatacji przy równocze-
snym zachowaniu najwyższych parametrów światła, wpływających 
na ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Od kilkunastu lat stosujemy we wszystkich miejscach, które 
oświetlamy jakościowe i sprawdzone systemy LED . A jest ich 
duża ilość : mieszkania, biura, miejsca użyteczności publicznej 
, galerie handlowe, muzea ,sale bankietowe, kościoły, kliniki 
stomatologiczne, przychodnie zdrowia, salony piękności

Oświetlenie ledowe spełnia w 100% swoją funkcję w miej-
scach, gdzie je zastosowaliśmy. Ich zalety całkowicie zmieniają 
dotychczasowy wygląd pomieszczeń. Stają się intrygujące,czaru-
jące i przyciągają uwagę.

Zespół Inspiracje Światłem – Projekty, doradztwo oświetlenia  
inż Krzysztof Nowakowski – 513052620 

ul. Baranowicka 115 (parter) lok.03, 15-501 Białystok
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Od ponad 10 lat stawiamy na najwyższą
jakość wykonania naszych produktów.

Wszystkie okna wytwarzamy na miejscu,
zgodnie z najwyższymi standardami.

Renoma naszej marki jest znana
i ceniona na światowych rynkach.

Adres: Pogodna 22, 15-354 Białystok
Otwarte: pon - pt, 8:00 - 16:00

Telefon: 85 742 20 08

FUNKCJONALNOŚĆ DESIGNOSZCZĘDNOŚĆBEZPIECZEŃSTWO

Okna na miarę Twoich potrzeb
DARMOWY PORTAL OGŁOSZENIOWY

Miejsce najlepszych okazji!

www.kramik.pl
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Skontaktuj się z nami    +48 733 450 100   |   biuro@askdom.pl

TYSIĄCE OGŁOSZEŃ SETKI ARTYKUŁÓW DZIESIĄTKI FACHOWCÓW

najlepszych 
biur nieruchomości 
i deweloperów

o chrakterze
informacyjnym 
i poradnikowym

dzięki którym wyremontujesz, 

urządzisz i wyposażysz 
swój dom lub mieszkanie 
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Odbierz swoją własną kartę 
Programu Partnerskiego.

Korzystaj z rabatów
na produkty oraz usługi 
firm i specjalistów
zrzeszynych na askdom.pl.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ RABATOWĄ PROGRAMU PARTNERSKIEGO?
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WIĘCEJ INFORMACJI O RABATACH, ODNAJDZIESZ NA STRONIE
www.askdom.pl  ->  zakładka WSPÓŁPRACA  ->  PROGRAM PARTNERSKI

POZNAJ FIRMY I SPECJALISTÓW, U KTÓRYCH UZYSKASZ
RABATY I SPECJALNE OFERTY Z KARTĄ PROGRAMU PARTNERSKIEGO
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