
FFirma PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest fi rmą z wieloletnią 
tradycją. Zajmuje się realizacja zróżnicowanych 
inwestycji zarówno dla klientów prywatnych

jak i biznesowych czy instytucjonalnych. Swoją 
działalność prowadzi na terenie Białegostoku i okolic.
W swojej historii zrealizowała szereg inwestycji 
związanych z budową mieszkań, biur, hal czy 
budynków handlowo-usługowych. PB-U „BIRKBUD”
U ciągle się rozwija. Obecnie w fi rmie zatrudnionych
jest około sześćdziesięciu pracowników.

Najważniejszym celem jest wykonywanie najwyższej jakości 
robót budowlano-montażowych, co ma owocować najwyższej 
klasy budynkami, a co za tym idzie zadowolonymi w stu pro-
centach klientami.

W aktualnej ofercie znajdują się budynki wielorodzinne 
w Horodnianach i przy ulicy Rzemieślniczej a także budynek 
mieszkalno – usługowy przy ul. Ogrodowej. PB-U „BIRKBUD” 
oferuje również lokale usługowe i biurowe zarówno do sprzedaży 
jak i wynajmu.

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

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

ostatnie mieszkania o pow. 82 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

sklepy i punkty usługowe w zasięgu ręki

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

TERENY
REKREACYJNE

Ostatnie dostępne
mieszkania!

OSIEDLE DEPOWA
Białystok, Bema / budynek nr 3 /

LOKALIZACJA
wśród zieleni

WYGODNE METRAŻE
od 33 do 66 m2

KOMÓRKA
LOKATORSKA

w cenie mieszkania

zł

MIEJSCA POSTOJOWE
na poziomie -I

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

OSIEDLE REKREACYJNE
Białystok, Nowe Miasto

GARAŻE 
PODZIEMNE

na poziomie -1

TERENY
REKREACYJNE

mieszkania o pow. 39 - 135 m2

komórki lokatorskie w cenie mieszkania

lokale usługowe o pow. 63 -180 m2

DOBRA
KOMUNIKACJA

Z CENTRUM

MIEJSCA 
POSTOJOWE

na poziomie -1

CENTRUM
MIASTA

KAMIENICA 
STAROBOJARSKA
Białystok, Bojary

mieszkania 
o pow. 36 - 109 m2

komórki lokatorskie

lokale usługowe 
o pow. 53 -67 m2

Ruszała sprzedaż 
ostatniego budynku nr 9!

ZAMIESZKAJ
ELEGANCKO!!!
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Kompleksowe zarządzanie Kompleksowe zarządzanie 
mieszkaniami na wynajemmieszkaniami na wynajem
WWynajem mieszkań to dzisiaj jeden z najbardziejWWdochodowych sposobów czerpania korzyści 

z posiadanych nieruchomości. Wiąże się to jednak 
z poświęcaniem mnóstwa własnego czasu, pracy i nerwów. 
Kompleksowa obsługa wynajmu mieszkań i domów to usługa
kierowana do właścicieli lokali przeznaczonych na wynajem.

Mariusz Kochański: Na czym polega zarządzanie 
mieszkaniami?

Katarzyna Bera: Zarządzanie mieszkaniami jest pasyw-
nym sposobem zarabiania pieniędzy na wynajmie mieszkań 
z „użyciem” zarządcy. Przyjmując pod opiekę nieruchomość, 
sprawdzam stan techniczny, przygotowuję ofertę (zdjęcia, home 
staging, opis i ogłoszenie na portalach), określam grupę docelową, 
pod nią dostosowuję mieszkanie i znajduję najemcę. Następnie 
w imieniu właściciela na podstawie pełnomocnictwa podpisuję 
umowę najmu. W dalszej kolejności comiesięcznie załatwiam 
bieżące sprawy: opłacam czynsz, koszty napraw, itd. Dotyczy 
to również wyprowadzki najemcy. Na koniec miesiąca sporzą-
dzam raport dla właściciela z wpływów, kosztów i ewentualnych 
obciążeń najemcy wraz z potrąceniem swojego wynagrodzenia. 
Inaczej mówiąc, jest to kompleksowa opieka nad mieszkaniem.

Jakie są formy zarządzania i czym się różnią?
Tak. Są dwie formy zarządzania: standardowe oraz z gwa-

rancją czynszu. Zarządzanie standardowe polega na udzieleniu 
zarządcy pełnomocnictwa do zarządzania mieszkaniem. W tym 
wariancie ryzyko pustostanu jest po stronie właściciela, choć 
w moim interesie jest dążenie do jak najszybszego najmu miesz-
kania, bo od tego uzależnione jest moje wynagrodzenie. Z tego 
też względu kwota na rękę dla właściciela jest różna w każdym 
miesiącu.

W przypadku zarządzania z gwarancją czynszu, ryzyko pu-
stostanu zarządca przenosi na siebie i wkalkulowuje w koszty. 
Tym samym właściciel ma pewność, że co miesiąc otrzyma stały 
przychód, lecz pomniejszony o to ryzyko. Właściciel zarobi mniej, 
ale regularnie.

Która z tych form jest wybierana częściej?
Wszystko zależy od warunków zastanych na mieszkaniu, 

określenia grupy docelowej, optymalizacji najmu i oczekiwań 
właściciela. Jednym zależy na jak najwyższym zysku z ryzykiem 
pustostanu, innym na „świętym spokoju” z niższym, ale regular-
nym wpływem pieniędzy na konto.

A kto najczęściej decyduje się na usługę zarządzania? 
Do kogo jest skierowania Twoja oferta?

Tak naprawdę oferta zarządzania jest skierowana do wszyst-
kich ludzi, którzy chcą wynająć swoje mieszkanie. Jeśli właściciel 
nieruchomości mieszka w innym mieście, za granicą a nawet jest 
na miejscu, ale nie ma czasu zajmować się szukaniem najemcy, 

bieżącymi opłatami i naprawami, np. ze względu na wykonywaną
pracę i obowiązki lub po prostu nie ma wiedzy o tej branży i nie
chce kłopotów, to rozwiązaniem dla niego jest właśnie usługa
zarządzania. Właściciel wówczas odciąża się od wszystkich obo-
wiązków, które występują przy wynajmie. Jest to najbardziej
pasywny przychód z wynajmu z możliwych. (Zresztą często się
słyszy, że wynajem to najbardziej pasywny przychód, co nie jest
prawdą, bo jednak czynności do wykonania przy wynajmie jest
mnóstwo).

Wspomniałaś o wynagrodzeniu prowizyjnym. Jaki
jest koszt usługi zarządzania dla wynajmującego?
Domyślam się, że rożni się on w zależności o wybranej
formy zarządzania?

Tak, to raz. Dwa, każdy koszt jest ustalany indywidualnie 
w zależności od danego mieszkania: dla ilu osób jest przezna-
czone, czy wynajmujemy całościowo dla jednego najemcy czy 
na pokoje dla studentów i osób pracujących. W drugim przy-
padku, adekwatnie do liczby najmowanych pokoi, jest tyle samo
sporządzanych umów. Wiąże się to z większym nakładem pracy 
dla zarządcy, a tym samym wyższymi kosztami wynagrodze-
nia. W przypadku zarządzania standardowego koszty oscylują
w okolicach 20% dla zarządcy, 80% dla właściciela z przychodu.

Jak zaczynałaś pracę w zarządzaniu nieruchomościami.
Długo się tym zajmujesz?

Zaczynałam wraz z mężem Grzegorzem, z którym 6 lat temu 
zakupiliśmy pierwszą kawalerkę. Byliśmy wtedy jeszcze za gra-
nicą i skorzystaliśmy z usługi zarządzania nad mieszkaniem.niem. 
Gdy wróciliśmy do Polski, mieliśmy już kilka nieruchommości, 
którymi się opiekowałam. W pewnym momencie zaczęli zgła-
szać się do mnie znajomi i ludzie z poleceń z prośbą o zaajęcie 
się sprawami związanymi z ich wynajmowanymi mieszkanniami. 
Zajmuję się więc zarządzaniem już 5 lat.

Podoba Ci się?
Tak, jest to praca bardzo interesująca. Lubię pracować z ludź--ududddź-ź-

mi, mimo, że różni się zdarzają.. Trochę problemów zdarzza sięza sisia ssi
przy załatwianiu spraw w urzędach, spółdzielniach itp., ale tak, ee e tattaa
lubię swoją pracę.

Jak widzisz przyszłość usług zarządzania mieszkaniaami?amamammmamamm ?am
Widzę to tak, że każdemu, kto potrzebuje pomocy, too wrazwr  

z DrBroker Nieruchomości, którego współwłaścicielemm jesttt 
mój mąż Grzegorz, zawsze doradzimy, jak zająć się daną nnieru-
chomością. Zarządzanie jest de facto doradztwem w spraawachh 
nieruchomości, a to sprawia, że na takie usługi zawsze bbędzizieee 
zapotrzebowanie.

Rozmawiał Mariusz Kochaański, ńskiis , 

DrBroker Nieruchomości, tel. 729 992 8708870
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Oddaj nieruchomość Oddaj nieruchomość 
w ręce specjalistóww ręce specjalistów
WW rubrykach, gdzie zamieszczane są ogłoszenia Wo kupnie, sprzedaży czy wynajmie mieszkań bardzo

często napotykamy adnotację „Pośrednikom
dziękujemy”. Dlaczego boimy się zaufać profesjonalistom?

Jest to podyktowane m.in. brakiem wiedzy na temat zakresu 
działalności agentów nieruchomości, złymi doświadczeniami 
z „pseudoagentem”, czy przeświadczeniem, że usługi biur nie-
ruchomości są bardzo drogie. Przede wszystkim jednak panuje 
powszechne przekonanie, że sprzedaż mieszkania, domu czy 
działki jest banalnie prosta. Wystarczy przecież zamieścić drobne 
ogłoszenie w prasie czy na portalu społecznościowym i rozdzwo-
nią się telefony.

– Przeciętny właściciel mieszkania, domu, gruntu, bardzo 
często nie zdaje sobie sprawy, że na rynku obrotu nierucho-
mościami czyha na niego wiele pułapek. Błędy popełnione przy 
sprzedaży nieruchomości mogą nieść za sobą konsekwencje nie 
tylko prawne, ale i fi nansowe. Dlatego warto skorzystać z do-
świadczenia profesjonalnego doradcy ds. nieruchomości – radzi 
Katarzyna Grecka, właścicielka biura nieruchomości In Home 
w Białymstoku.

Agent w pierwszej kolejności zadba o aspekt prawny transak-
cji i dopilnuje wszelkich formalności, tak aby proces sprzedaży był 
w pełni bezpieczny. Weryfi kacja księgi wieczystej, przygotowanie 
dokumentów oraz umowy przedwstępnej, wybór odpowiedniego 
notariusza, cesje umów na dostarczanie mediów – to tylko nie-
które z czynności pośrednika. Co więcej, agent przygotuje również 

strategię sprzedaży nieruchomości i pozyska klienta – poświęcając 
na to swój zawodowy czas.

Zalety korzystania z usług profesjonalnego biura nierucho-
mości to:

  wycena nieruchomości, kompletowanie dokumentów,
uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości
  stworzenie kompletnej i wyczerpującej prezentacji – 
ze szczegółowym opisem i profesjonalnymi zdjęciami – 
która opublikowana zostanie na stronie internetowej biura 
oraz w wybranych portalach branżowych   opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej sprze-

daży nieruchomości (publikacja ogłoszeń, reklama, 
banery)
  rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi, ich wstęp-
na weryfi kacja, prezentowanie nieruchomości, negocjacje 
umów
  dodatkowe usługi np. home staging, czyli poprawa wyglą-
du nieruchomości w celu podniesienia jej wartości i szyb-
szej sprzedaży.

Dużo bardziej komfortowe jest oddanie tej pracy w ręce 
pośredników, którzy doskonale znają rynek obrotu nierucho-
mościami, wiedzą, gdzie rzeczywiście warto szukać i zamieszczać 
ogłoszenia, a także mają dostęp do dodatkowych baz danych 
i kontaktów wypracowanych przez lata doświadczeń. Korzystanie 
z usług pośredników jest także dużo bezpieczniejsze i gwarantuje 
pewność, że transakcja zostanie przeprowadzona zgodnie z prze-
pisami. Jednym słowem warto zainwestować w usługi dobrego 
agenta nieruchomości, który pomoże przejść przez cały proces 
sprzedażowy ze spokojem.

 reklama

O FIRMIE
In-Home zapewnia kompleksową obsługę całego procesu 
najmu, wynajmu, kupna lub sprzedaży nieruchomości. 
Sprawuje pieczę nad każdym etapem – począwszy od pod-
pisania umowy o pośrednictwie, poprzez raportowanie 
postępów realizacji przyjętego zlecenia, weryfi kację stanu 
prawnego, przygotowanie dokumentów do transakcji, to-
warzyszenie przy umowach przedwstępnych czy też akcie 
notarialnym, aż do chwili wydania nieruchomości.

KONTAKT:
Biuro Nieruchomości In-Home Katarzyna Grecka

E-mail: katarzyna.grecka@in-home.com.pl
Telefon: +48 577 571 701
Telefon: +48 577 471 701

Adres: Kaczorowskiego 7 lok. 23U,
15-375 Białystok
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Lokale użytkowe w ofercie Lokale użytkowe w ofercie 
białostockiego Fadbetubiałostockiego Fadbetu
JJeżeli szukasz idealnego miejsca na prowadzenie

własnej działalności warto pochylić się nad ofertą 
białostockiego Fadbetu. Jest w niej kilka ciekawych

propozycji. Jedną z nich jest lokal nr 3 oraz stanowisko 
garażowe przy ul. Św. Rocha 6 w centrum Białegostoku.

Powierzchnia lokalu umiejscowionego na parterze w pawilo-
nie handlowo – usługowegi wynosi 53,30 m². Cena stanowiska 
garażowego to 30 000 zł/brutto

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

A MOŻE PRZY STOŁECZNEJ

Inna to nowoczesny biurowiec przy ulicy Stołecznej 
w Białymstoku. Jest zlokalizowany w ścisłym centrum, z do-
brym dojazdem i miejscami parkingowymi. Docelowy klient
również trafi  tam bez problemu. W bezpośredniej okolicy jest
kilka miejsc, które można odwiedzić w tak zwanej przerwie
obiadowej.

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

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

Układ lokali wewnątrz budynku może ulec zmianie w zależ-
ności od potrzeb przyszłych właścicieli lub najemców. Jednak 

trzeba pamiętać o tym, że zakres zmian ogranicza konstrukcja
budynku. Powierzchnia lokali od 40 m² do 259 m²

KONTAKT
Sprzedaż lokali usługowych w godzinach:

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

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

sekretariat@fadbet.com.pl

O FIRMIE

FADBET” Spółka Akcyjna istnieje od 1 lipca 1988 r.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest:
 realizacja robót budowlanych w ramach generalnego 
wykonawstwa w kraju i za granicą,
 budowa obiektów mieszkalnych i handlowo-usługo-
wych w systemie deweloperskim,
 wynajem pomieszczeń handlowo-usługowych,
 handel materiałami budowlanymi.

Firma oferuje wykonawstwo przygotowania i realizacji no-
wych inwestycji, remontów i modernizacji budownictwa 
mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego.
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1 POKOJOWE

BIAŁ SY TOK, 32, 60m², cegła, 
Mieszkanie do remontu 36, 6 
mkw, Białystok, Mickiewicza. 
Kontakt (22)818-43-52 1zł/mkw.
228-184-352

B I A Ł S Y T O K , 33,  6 0 m ²,  u l . 
Stanisława Dubois, os. Nowe 
Miasto, cegła, Sprzedam miesz-
kanie 33, 6 m² za 235tyś zł na ul 
Stanisława Dubois 5 Białystok. 
Mieszkanie znajduje się na II piętrze 
rok bloku 1995r.Zapraszam na pre-
zentacje tel 537335289 235.000zł
537-335-289

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

BIAŁYSTOK, 40m², ul. Lipowa, . 
320.000zł 516-170-300

2 POKOJOWE

BIAŁSYTOK, 32m², ul. Chrobrego, 
os. Piasta, wielka płyta, 2 poko-
je, Ip/IV, Chrobrego 229.000zł
884-178-006

 Białsytok, 38, 72m², ul.Bi ł k 38 2 ² l
Bema, 4 piętro 2- stronne i

bardzo słoneczne do remon-
tu. W mieszkaniu wymieniono
okna na PCV, brak podzielni-
ków ciepła, blok po termomo-

dernizacji, niski czynsz ok. 290 
zł. 235.000zł 503-696-567

 ĭ BIAŁSYTOK, 41, 90M², UL. 
POCHYŁA, OS. WYSOKI
STOCZEK, UL. POCHYŁA W CE
NIE WYPOSAŻENIE MIESZKA
NIA!! MIESZKANIE O BARDZO
FUNKCJONALNYM ROZKŁA
DZIE POMIESZCZEŃ POŁOŻO
NE NA II PIĘTRZE W BLOKU Z
CEGŁY Z 1999R. BLOK 3  PIĘ
TROWY. 309.000zł 503-696-567

 ĭ BIAŁSYTOK, 44,
55M², MŁODYCH, UL. 
PROWIANTOWA VI PIĘ
TRZE SZEŚCIOPIĘTROWEGO 

Ę

BLOKU Z WINDĄ Z 2008 R.
MIESZKANIE Z UWAGI NA TO,
IŻ MA EKSPOZYCJĘ NA POŁU
DNIE JEST BARDZO SŁONECZ
NE. 378.000zł 519-369-539

BIAŁSYTOK, 48m², ul. Sikorskiego, 
4-piętro Mieszkanie w pełni urzą-
dzone, dostępne z wyposażeniem, 
kilka lat temu przeszedł gruntowny 
remont, salon z wyjściem na duży 
zabudowany balkon typu loggia. 
335.000zł 533-554-442

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

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

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

BIAŁYSTOK, 40, 39m², os. Antoniuk,
cegła, stan deweloperski, możli-
wość wykończenia wnętrza pod
klucz i stworzenia pięknego aparta-
mentu dzięki poradom architekta,
tel. 780 038 251290.808zł857-333-
782 Korona 

BIAŁYSTOK, 40, 49m², os. Dojlidy,
Mieszkanie 2 pokojowe przy
ul. Plażowej, w bloku z 2021 r.
Nieruchomość znajduje się na ni-
skim parterze i posiada niezależny
ogródek od strony wewnętrznego
dziedzińca. 339.000zł692-080-101
Magdalena

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

B I A ŁY S T O K ,  42,  9 0 m²,  os .
Dziesięciny, po kapitalnym remon-
cie, blok z nowszej cegły, niezależne
pokoje nowa zabudowa kuchenna,
tel 531790130 328.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYS TOK, 43m², 43m², os. 
Mickiewicza, umeblowane, 700
zł + opłaty, od 1.07.2021, dla 1
osoby, piętro 4, pokoje 2 700zł
739-568-078

 ĭ BIAŁYSTOK, 43M², OS. 
ANTONIUK, 2  POKOJOWE 
MIESZKANIE W STANIE DEWE
LOPERSKIM PRZY SAMY PAR
KU ANTONIUK MIEJSCE PO
STOJOWE W KWOCIE 30TYŚ
ZŁ. DOSKONAŁA LOKALIZACJA
I DOGODNY DOJAZD DO CEN
TRUM 335.400zł 533-554-442

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

BIAŁYSTOK, 44m², ul. Pogodna,
os. Nowa Miasto, 1000 zł + opłaty,
cicha i spokojna okolica 1.000zł
518-669-029

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

BIAŁYSTOK, 44, 40m², os. Nowe
Miasto, 44, 40 m², znajdujące się na
trzecim piętrze, 4-kondygnacyjnego
bloku z 1995 roku, Oferta 1888, tel
792534925320.000zł853-070-975
Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 47, 30m², os. Bojary,
dwustronne z dużym balkonem,
blisko centrum, niezależne poko-
je, Oferta 1928, tel 531790139
269.000zł 853-070-975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  4 8,  4 0 m²,  os .
Białostoczek, Mieszkanie265.000zł
510-941-099

BIAŁYSTOK, 51m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, W pobliżu sklep, 
galeria Jurowiecka, centrum prze-
siadkowe komunikacji miejskiej, si-
łownia, Oferta 1926, tel 531790134 
373.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 58, 20m², os. Nowe 
Miasto, . 379.000zł 690-124-907
Ada 

C Z A R N A Białostocka, 33m², 
Sprzedam mieszkanie 2-poko-
je czarna bialostocka po remocie 
czesciowo umeblowane komoda 
stol kanapa tv-lodowka kuchnia 
do kupienia od zaraz 179.000zł
884-774-233

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, 
stan deweloperski 268.000zł
531-540-521

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

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

61, 30m², os. Nowe Miasto, ce-
gła, poszukiwana lokalizacja, tel 
853070975 Oferta 1483,  531-790-
139 Centrum

BIAŁSYTOK, 80m², os. Leśna Dolina, 
niski blok z cegły, duży balkon. 
429.000zł 507-223-264

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

B I A ŁY S T O K ,  4 4,  6 0 m ²,  u l .
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
Mieszkanie w bloku z cegły, 3-po-
kojowe, 3 piętro, z balkonem i 
piwnicą, gotowe do wprowadze-
nia, parking pod blokiem tylko dla 
mieszkańców 330.000zł 698-188-
171 ITM Dom

BIAŁYSTOK, 47, 20m², os. Słoneczny 
Stok, cegła, w 3-piętrowym bloku z 
płyty po termomodernizacji, dwu-
stronne, rozkładowe, Oferta 1895, 
tel 531790139 280.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A ŁY S T O K ,  47,  9 4m ²,  os . 
Dziesięciny, na parterze w 4-piętro-
wym bloku z płyty po termomoder-
nizacji, Oferta 1875, tel 531790139 
280.000zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 48m², os. Dziesięciny II, 
3 niezależne pokoje, duży parking 
pod budynkiem, więcej info tel 795 
716 887 299.000zł 853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, usy-
tuowane na IV piętrze niskiego blo-
ku po termomodernizacji, Oferta 
1890, tel 531790134 275.000zł
853-070-975 Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 53, 47m², Polecam 
Państwu piękne wykończone 
mieszkanie położone w inwesty-
cji „Przy Parku”. Jest to nowocze-
sny budynek zlokalizowany przy 
Al.Jana Pawła II, w niedalekiej od-
ległosci i z dobrym dojazdem do 
centrum 472.000zł 691-220-220
ARKA Nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 po-
koje, dwustronne, bez podatku 
PCC, wykończone w wysokim stan-
dardzie, 6 piętro, winda, możliwość 
miejsca postojowego oraz piwnicy, 
wydanie III - 2021 438.000zł 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 wynajmem370.000zł
857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 59, 80m², os. Piaski, 3 
oddzielne pokoje z pięknym wido-
kiem na panoramę miasta, oferta 
1912, tel 795 716 887 350.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 60, 30m², wielka pły-
ta, 3 pok. z oddzielną kuchnią, na 
IVp w niskim bloku przy Poleskiej 
21. Łazienka, toaleta i kuchnia po 
remoncie. W kuchni nowe meble, 
płyta gazowa, piekarnik, zmywar-
ka 339.000zł/mkw. 784-254-055

BIAŁYSTOK, 61, 02m², os. Bojary, 
blisko centrum, wyposażone, do 
wprowadzenia, Oferta 1934, tel 
531790139399.000zł853-070-975
Centrum

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

BIAŁYSTOK, 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 531790139310.000zł853-
070-975 Centrum

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 70m², os. Białostoczek, 
parter, ładne mieszkanie350.000zł
573-453-527

 Białystok, 84, 50m², ul. Ru-Bi ł k 84 0 ² l R
miankowa, os. Słoneczny Stok,

3-pok. mieszkanie położo-
ne na III piętrze w niskim blo-
ku przy ul Rumiankowej. Blok

po termoizolacji. Mieszka-
nie jasne, dwustronne Salon z
wyjściem na balkon typu log-
giag 455.000zł 533-554-442

BRAŃSK, 52m², ul. Jagiellońska, 
pokoje 3, piętro 1 3.900zł/mkw.
668-259-056

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

BIAŁYSTOK, 57, 80m², os. Piasta, 
4 pok dla rodziny w bliskim są-
siedztwie centrum, Oferta 1854, 
tel 531790134 320.000zł 853-070-
975 Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 62, 40m², os. Piasta 
II, Św. Wojciecha 4, IVp. w niskim 
bloku, blisko centrum. Uczelnie, 
przedszkola, żłobek, sklepy, dom 
kultury. Mieszkanie 3/4-pokojowe, 
Balkon, piwnica. 379.000zł/mkw.
784-254-055

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

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

B I A ŁY S T O K , 8 0,  20 m²,  os . 
Białostoczek, niezależne, duże, ja-
sne i ustawne pokoje, Oferta 1933, 
tel 531790134 465.000zł 853-070-
975 Centrum

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

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

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

B I A ŁY S T O K , 140, 30m², ul . 
Nagietkowa, os. Dojlidy Górne, 
działka 400.00m², Stan developer-
ski, bez PCC, druga część bliźnia-
ka(prawa strona) 590.000zł 796-
783-158 ITM Dom

BIAŁYSTOK, 143m², os. Dojlidy, 
działka 126m², z garażem, stan 
deweloperski, CEN-DS-237, tel 
853070975, 420.000zł 853-070-
975 Centrum

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

gotowe do odbioru, możliwość 
skredytowania. 695.000zł 604-435-633
BIAŁYSTOK, 200m², os. Starosielce, 
działka 453m², ładna działka, garaż 
wolnostojący, niezależne wejście 
na kondygnacje, CEN-DS-1272, tel 
853070975 560.000zł853-070-975
Centrum

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

BIEL SK Podlaski, 1m², działka
1m², KUPIĘ PARTEROWY DOM
DO ZAMIESZKANIA W BIELSKU
PODLASKIM 1zł 737-532-215

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

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

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

GRABÓWKA, 156m², os. Grabówka,
działka 400m², wyszukane domy w
zabudowie szeregowej, stan dewe-
loperski, media:prąd, gaz, szambo,
studnia, wydanie VI 2021, super
lokalizacja 579.000zł 570-299-000
Krzysztof 

GRAJEWO, 30m², działka 250m²,
samodzielne mieszkanie, bez opłat
czynszu, umeblowane, odnowione,
90.000zł 660-636-023

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

JARYŁÓWK A, 161m², działka
11100m², surowy zamknięty, 4pok,
z 1999r. 350.000zł 501-738-393
Grabowscy Nieruchomości

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

KARAKULE, 2.400m², ul. Karakule,
działka 2, 400.00m², siedliso
290.000zł 857-338-820 Expert
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KLEJNIKI, 77m², działka 4, 513.00m², 
. 125.000zł 857-338-820 Expert 

KLEPACZE, 120m², działka 450m², 
murowany 150.000zł856-636-454

KRASNE, 50m², działka 650m², 
Dom w Krasnym koło Lipska.Na 
działce dom, stodoła, budynek 
gospodarczy. Plac-650m² z moż-
liwością rozszerzenia o działkę 
na ogród.Prąd oraz woda z wo-
dociągu.tel.666497180. 70.000zł
876-423-798

MARKOWSZCZYZNA, 220m², dział-
ka 1, 160.00m², Dom z 2008 roku, 6 
pokoi, klimatyzacja w kuchni i jed-
nej sypialni, monitoring, instalacja 
alarmowa. 1.170.000zł 665-944-
447 ITM Dom 

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

MOŃKI, 158, 90m², ul. Zdrojowa, 
działka 280.00m², Szeregówka, stan 
surowy zamknięty lub deweloper-
ski 378.000zł 794-433-550 Kiełsa 

NAREWKA, 160m², ul. Narewska,
działka 1700m², Świnoroje, po re-
moncie, 5 pokoi, 2 poziomy, bu-
dynki gospodarcze, do wprowa-
dzenia, działka graniczy z Puszczą
Białowieską 400.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m², 
siedlisko, możliwa zamiana na dział-
kę lub mieszkanie w Ełku 228.650zł
505-797-878

SEJNY, 123m², działka 1430m², bliź-
niak 4-pok 2 łazienki, podpiwni-
czony, garaż, działka ogrodzona, z
bramą przesuwną, Gmina Giby, lub
zamienię na mieszkanie 2 pok. na
parterze w Augustowie lub B-stok.
460.000zł 875-165-328

SIEMIAT YCZE, 216m², działka 
2600m², gm. Dziadkowice, muro-
wany, piętrowy, do aranżacyjne-
go remontu, salon z kominkiem,

wszystkie media, telefon, +budy-
nek gospodarczy murowany 70m². 
380.000zł 517-667-608

 Skrybicze, 130m², działka Sk bi 130 ² d i łk
562m², STAN DEWELOPER-

SKI energooszczędny dom wol-
nostojący - 4 km od B-stok, w 

pięknym miejscu w dolinie rzeki
Czapliniaka Działki: od 400m²

do 600m² pow. użytkowa: 
110m² 459.000zł 797-984-789

SOKÓŁKA, 284m², os. Sokółka, 
działka 652m², dobrze utrzymany 
dom wolnostojący z ładnie zago-
spodarowaną działką 490.000zł
857-424-016 Apogeum 

SUCHOWOL A, 150m², działka 
9000m², Domuraty, siedlisko z 
domem i budynkami gospodar-
czymi, położone na wzgórzu nad 
Biebrzą, przy Narodowym Parku 
Biebrzańskim sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie w B-stoku. 
350.000zł 510-812-082

S U C H O W O L A ,  1 5 0 m ²,  o s .
Suchowola, działka 692m², wolno-
stojący, drewniany, z możliwością
prowadzenia działalnosci gospo-
darczej 249.000zł 857-424-016
Apogeum

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

TUROŚŃ Kościelna, 290m², dział-
ka 1, 500.00m², nowoczesny
1.150.000zł 857-338-820 Expert

WO ROS Z YŁY, 207m², działka
890.00m², Wasilków/Sochonie,
stan surowy zamknięty 450.000zł
796-783-158 ITM Dom 

Grunty i działki

CIASNE, działka 6900m², idealna na 
inwestycję kapitału; równa sucha,
w sąsiedztwie lasu, uzbrojenie prąd
690.000zł 857-424-016 Apogeum

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

DOBRZYNIEWO Duże, os. Gniła,
działka 1000m², płaska, sucha dział-
ka, uzbrojenie: prąd145.000zł857-
424-016 Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O  D u ż e,  o s . 
Dobrzyniewo Kościelne, działka
3420m², wydane warunki zabu-
dowy na dom jednorodzinny i bu-
dynek gospodarczy w zabudowie
zagrodowej wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi, uzbro-
jenie: prąd 175.000zł 857-424-016
Apogeum

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

KOŚCIUKI, działka 2420m², działka
budowlana, wśród luźnej zabudo-
wy jednorodzinnej, na skraju wsi,
po granicy działki płynie strumyk,
Uzbrojenie: prąd, woda 179.000zł
857-424-016 Apogeum

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

NOWODWORCE, działka 902m², 
Działka o wym. 30x28x28x35, zo-
stały wydane warunki zabudowy
pod budowę budynku mieszkal-
nego, dostępne media: gaz, prąd,
woda, kanalizacja - w odległości
około 50 m². 189.900zł 692-080-
101 Magdalena

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 
12, 370.00m², przy ul. Herbowej. 
300zł/mkw. 884-691-250

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

BIAŁYSTOK, 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

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

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

GMINA Sokółka, działka 8300m², 
gm. Sokółka Planteczka, rolno-bu-
dowlana, prąd, wodociąg, położe-
nie uzdrowiskowe, blisko puszcza 
Knyszyńska i rzeka, możliwość wy-
kopania stawu, możliwość podziału. 
32zł/mkw. 511-240-244

GOŁDAP, działka 3240m², działka 
nad jeziorem, TYP 7 UT 35zł/mkw.
788-611-803

G R A J E WO, działka 400m², . 
45.000zł 660-636-023

HORODNIANY, działka 1350m²,
Horodniany Kleosin, 1350m², dział-
ki 1350m² i 679m², 130-150zł m². 
130zł/mkw. 606-212-552

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

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

KOLNO, działka 50000m², .  80zł/
mkw. 731-048-841

KOPLANY, działka 1599m², działka 
budowlana z wydanymi warunka-
mi na dom jednorodzinny, media-

-prąd, kanalizacja, wodociągi przy
działce, 207.870zł 857-446-687
Area

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

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

MIELNIK, działka 1500m², miej-
scowość Maćkowice, 100m do
Buga, ok. Siemiatycz. 50zł/mkw.
663-414-849

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

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

OLSZTYN, działka 1203m², Myki,
gm. Dywity. 120.000zł693-116-915

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

 Siemianówka, działka Si i ó k d i łk
8800m², Tylko 13zł/ m²!! 0%

prowizji!! : 41m x 215 m Kształt: 
prostokąt Media: prąd, woda z 
sieci wodociągowej w drodze. 
Nieopodal Zalewu Siemianów-

ka 114.400zł 797-984-789

SIEMIATYCZE, działka 1000m², 
granicząca z Bugiem. 350zł/mkw.
663-414-849

SOCHONIE, ul. Polna, działka 2,
166.00m², Działka na uboczu pod
zabudowę jednorodzinną, wszyst-
kie media. Możliwość podziału na
dwie mniejsze, sprzedaż w całości.
Dr452527 399.000zł 737-165-445
DrBroker

SOCHONIE, działka 2160m², . 95zł/
mkw. 573-453-527

S O F I P O L ,  dz ia ł k a  10 0 0 m ²,
Sprzedam dzialke budowlana w
Sofi polu 1000m wydane z gminy
warunki zabudowy na dom calo-
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roczny z garazem-zostala ostat-
nia dzialka do kupienia 45.000zł
884-774-215

TOŁCZE, działka 1220m², wszystkie 
media. 180.000zł 662-341-314

TOŁCZE, działka 3, 020.00m², 
15km od Bialegostoku, wymia-
ry:55x54x55x54m, działka pod za-
budowę jednorodzinna lub usługę 
nieuciążliwą, pozwolenie na budo-
wę, media: prąd, woda, kanalizacja 
320.000zł 570-299-000 Krzysztof  

WARSZAWA, działka 23000m², 
Aleksandrów, obok Tarczyna, 25 
km od Wwa, 3/4 ha lasu sosnowe-
go, pozwolenie na budowę 500m² 
+ budynki gospodarczo-przemy-
słowe, dobry dojazd 15zł/mkw.
665-175-129

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

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

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
4500m², Dmochy Glinki, 4500m², 
+ murowany budynek gospodarczy, 
przy szosie  120.000zł 666-528-681

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
980m², płaska działka, w kształcie 
prostokąta 22 x 44 m, z warunkami 
zabudowy, uzbrojenie terenu: prąd, 
woda i kanalizacja 254.800zł 857-
424-016 Apogeum

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka 
982.00m², działka w kształcie pro-
stokąta o wymiarach 22, 8m x 43, 
z warunkami zabudowy na dom 
jednorodzinny, uzbrojenie: prąd, 
gaz w pobliżu 255.000zł 857-424-
016 Apogeum

ŁOMŻ A, działka 4000m², gm. 
Łomża, działka prawie kwadrato-
wa z budynkami gospodarczymi 
i domem mieszkalnym, ogrodzo-
na, rośnie 300 sztuk Thuj 5 letnich. 
1.500.000zł 504-464-359

ŁOMŻA, działka 6000m², Siemień 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 

widoki, czyste, zdrowe powietrze,
przy drodze żwirówce gminnej.
70zł/mkw. 504-464-359

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 10000m²,
Poszukujemy do wydzierżawienia
grunty pod inwestycje fotowol-
taika / wiatraki. Skontaktuj się z
nami: dzierzawagruntow@op.pl
10.000zł/ha 500-500-500

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

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

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

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

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

DOBRZYNIÓWKA, działka 1715m²,
z warunkami zabudowy 70zł/mkw.
604-324-838

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

KLEPACZE, działka 3000m², ładna
80zł/mkw. 856-636-454

KOLNO, działka 70000m², .  100zł/
mkw. 731-048-841

KORYCIN, działka 110, 000.00m²,
Dom odnowiony, owczarnia po-
wierzchnia 840m², siedlisko, grun-
ty rolne, Możliwość oddzielnej
sprzedaży, blisko rzeka 1.200.000zł
608-207-861

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

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

SUCHOWOLA, działka 101200m², 
z zabudowaniami, dom 150 mkw, 
wszelkie media, obok bunkier ra-
dziecki, malowniczo położona 
nad Biebrzą, na wzgórzu, ideal-
na na agroturystykę 850.000zł
510-812-082

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

TRZCIANNE, działka 40000m², za-
mienię ziemię 4 ha w Trzciannym 
na mieszkanie w Białymstoku. 
350.000zł 607-530-854

 ĭ WÓLKA, DZIAŁKA 18600M²,Ó
DZIAŁKA ROLNO  BUDOWLA
NA, POŁOŻONA PRZY DRODZE 
JUCHNOWIEC WOJSZKI, ME
DIA PRĄD, WODA, KANALIZA
CJA. 35zł/mkw. 505-103-220

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

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

GIŻYCKO, działka 1600m², rekre-
acyjno- budowlana +media, nad 
jeziorem Kisajno lub zamiana na 
mieszkanie w Białymstoku. 120zł/
mkw. 507-960-008

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

SIEMIATYCZE, działka 1000m², z wi-
dokiem na Bug, posiadam materiał 
na dom, gotowy fundament. 50zł/
mkw. 663-414-849

POD INWESTYCJE
BIAŁYSTOK, ul. ul. Andersa 40, 
działka 750m², Grunty do wynaję-
cia. Białystok ul.Andersa, Wielkość 
działek 750 – 5700 m². Możliwość 
łączenia sektorów. Doskonała loka-
lizacja, dojazd do drogi. Atrakcyjna 
cena wynajmu: 0, 50zł 516-867-
741 PCRT

85 744 88 99 OGŁOSZENIA DROBNE 15



16 OFERT Y DEWELOPERÓW 508 353 278

FFirma PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest fi rmą z wieloletnią 
tradycją. Zajmuje się realizacja zróżnicowanych 
inwestycji zarówno dla klientów prywatnych jak 

i biznesowych czy instytucjonalnych. Swoją działalność
prowadzi na terenie Białegostoku i okolic. W swojej historii 
zrealizowała szereg inwestycji związanych z budową
mieszkań, biur, hal czy budynków handlowo-usługowych. 
PB-U „BIRKBUD” U ciągle się rozwija. Obecnie w fi rmie 
zatrudnionych jest około sześćdziesięciu pracowników.

Najważniejszym celem jest wykonywanie najwyższej jakości 
robót budowlano-montażowych, co ma owocować najwyższej 
klasy budynkami, a co za tym idzie zadowolonymi w stu pro-
centach klientami.

W aktualnej ofercie znajdują się budynki wielorodzinne 
w Horodnianach i przy ulicy Rzemieślniczej a także budynek 
mieszkalno – usługowy przy ul. Ogrodowej. PB-U „BIRKBUD” 
oferuje również lokale usługowe i biurowe zarówno do sprzedaży 
jak i wynajmu.

ZAMIESZKAĆ PRZY ULICY RZEMIEŚLNICZEJ

Inwestycja „ul. Rzemieślnicza” jest przykładem budynku, 
który został zaprojektowany wśród istniejących już budynków 
na osiedlu Wysoki Stoczek. Ten czteropiętrowy budynek wielo-
rodzinny posiada 20 mieszkań. Miejsca postojowe znajdują się 
na zewnątrz budynku i w podziemnym garażu. W większości 
mieszkań zaprojektowano przestronne balkony. Metraż mieszkań 
to 32 m², 51 m², 61 m², 62 m² i 63 m². Budynek posiada jedną 
klatkę z windą. Mieszkania są doświetlone i mają interesujące oraz 
praktyczne prostokątne wnętrza. Termin zakończenia inwestycji 
zaplanowano na styczeń 2023 roku.

KASKADY W HORODNIANACH

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 ga-
rażem podziemnym z miejscami parkingowymi. Budynek posiada 4
kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną z 44 miejscami
parkingowymi i piwnicami. W budynku przewidziano 60 mieszkań
w 3 klatkach. Wejścia do 3 klatek schodowych połączone są korytarzem
wzdłuż całego budynku, przedzielonego tunelem w poziomie parteru,
a środkowa klatka wyposażona jest w windę. Na zewnątrz zaprojektowa-
no ogólnodostępne miejsca parkingowe. Na dwóch szczytach budynku
na poziomie terenu przewidziano dwie kotłownie gazowe.

Złote Kaskady – to przedsięwzięcie deweloperskie, które
obejmuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym z miejscami parkingowymi. Budynek po-
siada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną z 54 
miejscami parkingowymi i piwnicami. W budynku przewidziano
50 mieszkań w 2 klatkach wyposażonych w windy.

LOKALE BIUROWE

W ofercie PB-U „BIRKBUD” zostały jeszcze lokale biurowe
do wynajęcia. Znajdują się one na V piętrze biurowca przy ulicy 

Świętego Mikołaja w centrum Białegostoku. Natomiast lokale 
do sprzedaży fi rma posiada w nowo powstającej inwestycji przy 
ulicy Ogrodowej.

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

Usługi znajdują się na parterze i I piętrze. Na parterze 
znajdują się cztery 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 działal-
ności gospodarczej jest budynek przy ulicy św. Mikołaja 
w Białymstoku. To ścisłe centrum miasta. W ofercie pozostały 
trzy lokale. Pomieszczenia, które zostały w ofercie są prze-
stronne i widne, posiadają klimatyzację, dostęp do wind 
i monitoring budynku.

LOKALE DO WYNAJĘCIA TO:

42 m² – V PIĘTRO
83 m² – V PIĘTRO

52 m² – parter
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.

BIRKBUD S . J.BIRKBUD S . J.

W centrum i na obrzeżach miasta.W centrum i na obrzeżach miasta.
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O FIRMIE

PB-U „BIRKBUD” Sp. J. jest fi rmą z wieloletnią tradycją. 

Została założona w 1987 roku. przez mgr inż. Andrzeja 

Biruka, który w roku 1974 roku otrzymał dyplom oraz uzy-

skał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno 

– inżynieryjnej. Poza tym uzyskał również uprawnienia bu-

dowlane 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.

KONTAKT
BIURO SPRZEDAŻY

UL. ŚW. MIKOŁAJA 1
15-419 BIAŁYSTOK
TEL.: (85) 66 33 672

E-MAIL: MIESZKANIA@BIRKBUD.PL

    

Wybierz najlepszą lokalizacjęWybierz najlepszą lokalizację
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Y  P    Y  P    

Nowoczesne bloki w centrum Nowoczesne bloki w centrum 
i szeregówki na Nowym Mieściei szeregówki na Nowym Mieście
YYuniversal Podlaski oferuje klientom bogaty wybór YYmieszkań w Białymstoku, Warszawie, Ełku, Suwałkach YYi Łodzi oraz największy na Podlasiu wachlarz lokali YY
mieszkalnych i usługowych. Wybór ofert tego dewelopera 
zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
Rozpoczynając nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje
się różnorodnością lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem
lat mogły nadal sprostać wymaganiom i potrzebom.

Osiedle Depowa jest zlokalizowane przy dawnej ul. Wojsk 
Ochrony Pogranicza, pomiędzy ulicami Bema, Składową 
i Kopernika. To najnowsza inwestycja fi rmy Yuniversal Podlaski. 
Jest idealną propozycją dla osób, którym zależy na ciszy i spokoju 
w bliskim sąsiedztwie centrum miasta.

– Lokalizacja zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do rozbu-
dowanej sieci komunikacji miejskiej, dzięki czemu możliwy jest 
szybki dojazd autobusem praktycznie do wszystkich zakątków 
Białegostoku. Atuty lokalizacji osiedla docenią również stu-
denci – nieopodal mieszczą się bowiem kampusy Politechniki 
Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie 
budynki mieszkalne znajdują się w bezpośrednim sąsiedz-
twie ogródków działkowych – mówi Antoni Piekut, właściciel 
Yuniversalu Podlaskiego.

Budowa osiedla, składającego się z czterech budynków o mak-
symalnej liczbie sześciu pięter, rozpoczęła się przy ulicy Depowej 
jesienią 2019 roku. Aktualnie rozpoczął się kolejny, drugi już etap 
inwestycji. Zainteresowani zakupem znajdą tu zarówno lokale 
32-metrowe, jak również znacznie większe, o powierzchni 66 
metrów kwadratowych. W ofercie dewelopera dostępne są miesz-
kania jedno-, dwu- trzy-, a także czteropokojowe, o różnym 
układzie pomieszczeń. Większość mieszkań to lokale dwustronne. 
Każde z nich posiada balkon lub taras. W cenie zakupu mieszkania 
kupujący otrzymuje również komórkę lokatorską.

Dla zmotoryzowanych mieszkańców przewidziano miejsca 
postojowe na ogólnodostępnych parkingach. Samochody będzie 
można też zaparkować w garażach podziemnych. Deweloper nie 
zapomniał również o najmłodszych mieszkańcach osiedla – po-
jawi się na nim kilka placów zabaw dla dzieci.

SZEREGÓWKI NA NOWYM MIEŚCIE

To domy w zabudowie szeregowej na cenionym przez miesz-
kańców Białegostoku osiedlu Nowe Miasto. W skład kompleksu 
mieszkaniowego przy ul. Horodniańskiej wchodzi siedem bu-
dynków jednorodzinnych o powierzchni od 182 do 218 mkw. 
Na parterze każdego z domów szeregowych znajdują się salon 
z aneksem kuchennym i wyjściem bezpośrednio do ogrodu, a tak-
że gabinet, WC i pomieszczenie gospodarcze. W salonie istnieje 
możliwość podłączenia kominka. Pierwsze piętro to sypialnia 
z łazienką, a także dwa pokoje oraz łazienka ogólnodostępna. 
Do dyspozycji mieszkańców szeregówki na Nowym Mieście po-
zostaje również użytkowe poddasze o powierzchni około 40 mkw.

Dla mieszkańców domów 1-6 przewidziano duże dwu-stano-
wiskowe garaże podziemne, do których prowadzi wspólny wjazd. 
Obok każdego z nich znajduje się pomieszczenie gospodarcze 
z kotłownią.

Jednym z atutów inwestycji jest jej lokalizacja. Domy znaj-
dą się w cichej i spokojnej okolicy – w ich bliskim sąsiedztwie 
znajdują się apteka oraz poczta, a także przedszkole oraz szkoła 
podstawowa. Nieco dalej znajduje się dyskont spożywczy. Na osie-
dlu Nowe Miasto nie brakuje też mniejszych sklepików, w których
można zrobić drobne, codzienne zakupy. A w wolnej chwili warto 
jest wybrać się całą rodziną na spacer do Lasu Zwierzynieckiego 
by odpocząć i miło spędzić czas w otoczeniu przyrody.

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski to prawie 20 lat działalności pod własną marką i ponad 30 lat doświadczenia w branży deweloperskiej 
w Polsce. Prezesem fi rmy jest Antoni Piekut, współwłaściciel działającej od 1991 r. spółki Wersal Podlaski. Zespół pracowni-
ków Yunversalu tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Potwierdzeniem wysokiej jakości 
naszych realizacji są liczne nagrody. Są wśród nich Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu, a także takie tytuły jak Luksusowa 
Marka czy Biznesowe Odkrycie Roku.

KONTAKT:
Biuro Sprzedaży Białystok

Białystok, ul. Piękna 3
tel.: 85 747 30 30

e-mail: bialystok@yp.com.pl



CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w 
Choroszczy, 100x137m, brak podat-
ku od nieruchomości, media: prąd  
1.900.000zł570-299-000 Krzysztof  

KURIANY, działka 7, 800.00m², 
Działka inwestycyjna przy drodze 
krajowej, prostokątna, płaska o 
wymiarach 36m x 210m(250m). 
110 PLN/m² Dr219291 858.000zł
737-165-445 DrBroker

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

SOCHONIE, ul. Transportowa, dział-
ka 5000m², Wynajmę plac  1.500zł
573-453-527

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

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

K S I Ę Ż Y N O, działka 8000m², 
Księżyno, 0.80ha, las 0.8ha i 
0.9ha, 25-35zł-m².. 25zł/mkw.
606-212-552

NAREW, os. gm. Narew, dział-
ka 50000m², działki leśne ponad 
5ha, cena do uzg.  40.000zł/ha
798-898-189

SIEMIATYCZE, 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

T YKOCIN, działka 5000m², las 
młody brzezina 0, 5 ha. 15.000zł
500-768-680

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

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

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

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

BRAŃSK, działka 5000m², dom 
całoroczny, ocieplony po remon-
cie, Ściony, wodociąg, ogrzewanie

y p y p

50km od Białegostoku. 339.000zł/
mkw. 600-900-969

DĄBROWA Białostocka, dział-
ka 210m², .Działka siedliskowa
3800m² we wsi Wesołowo zabu-
dowana budynkiem gospodar-
czym 210m², piwnicą z kamienia.
Posiada miejsce na budowę domu.
130.000zł 603-702-300

KRUSZYNIANY, działka 1250m²,
siedlisko, dom mieszkalny, bud. go-
spodarcze, + projekt na budowę no-
wego domu.60.000zł889-203-882

MOŃKI, działka 4000m², działka
rolna z budynkami gospodarczymi,
ok. Moniek.150.000zł508-327-925

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

S U W A Ł K I , dzia łka 30 0 0 m², 
Sprzedam siedlisko na wsi ziemia
2, 5 ha, Las O, 5ha, łąki 0, 5ha,
bardzo dobra Lokalizacjia, budyn-
ki murowane dom stodoła obora,
cena 500tyś, żubrynek 9, 16-420

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 

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

T Y KO C I N, działka 70000m², 
Wydzierżawię ok 7ha łąki do ko-
szenia. 1.000zł 691-965-540

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

Lokale użytkowe

GIŻYCKO, od 1990r. sklep spożyw-
czo-usługowy, własny parking ok 
80m². 2.000zł/mkw. 605-451-014

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

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

 Białystok, os. PIASKI, Lo-Bi ł k PIASKI L
kal położony jest tuż przy 

Centrum - przy ul. Żelaznej.
Posiada duże witryny od uli-

cy, piętro całe przeszklo-
ne, dostęp do prywatnych

miejsc parkingowych z
tyłu budynku 2.650.000zł

797-984-789 Unikat

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

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

 ĭ IGNATKI, UL. KWIATOWA, LO
KAL 97, 07M² UL. KWIATOWA
OK. 15MIN DO CENTRUM
B STOK. LOKAL POŁOŻO
NY JEST NA 1 PIĘTRZE W
NOWOPOWSTAŁYM BU
DYNKU USŁUGOWYM Z
2020R. KLIMATYZACJA W
KAŻDYM POMIESZCZE
NIU 2.500zł 503-696-567
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BIAŁYSTOK, os. Bema, lokal użyt-
kowy na parterze budynku miesz-
kalnego, pod usługi, handel, biuro
189.000zł 857-424-016 Apogeum 

Garaże i miejsca postojowe

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

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

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 1.800zł
690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, . 4.131zł
690-124-907 Ada 

BIAŁYSTOK, os. Piasta, . 1.600zł
690-124-907 Ada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, 48m², os. Wysoki 
Stoczek, Wynajmę mieszkanie 
osobom bez nałogów, umeblo-
wane, 1000zł +czynsz 1.000zł
668-214-078

HA JNÓWK A, ul. Białostocka, 
Wynajmę pokoje z łazienkami, w 
domu jednorodzinnym 30zł/osobę
606-375-683

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, częścio-
wo umeblowane, balkon, na 
rogu Piastowskiej i Warszawskiej. 
1.200zł/+liczniki 730-900-722

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Wygoda, parter 
z witryną, otwarta przestrzeń do 
własnej aranżacji, stan deweloper-
ski 3.500zł 857-424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, po-
kój w domu jednorodzinnym, męż-
czyźnie. 500zł/całość 506-356-000

BIAŁSYTOK, os. Wygoda, pokój z 
kuchnią w domu jednorodzinnym, 
osobne wejście, umeblowane. 
800zł/całość 504-433-671
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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



BIAŁYSTOK, 56m², ul. Kopernika, 
wykończone, wysoki standard, 
miejsce postojowe 3.000zł
665-741-797

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

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

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

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

B I A Ł Y S T O K , 5 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, wynajmę oso-
bom bez nałogów, umeblowaną. 
1.200zł/+opłaty 692-482-171

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wzgórza, 
wynajmę pokój dla pracującego. 
500zł 601-844-260

BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, wynaj-
mę pokój mężczyźnie pracującej. 
500zł 514-337-467

BIAŁSYTOK, wynajmę pokój ob-
cokrajowcom. 400zł 694-054-810

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

BIAŁYSTOK, ul. Jana Pawła, wynaj-
mę umeblowany pokój, bez do-
datkowy opłat. 550zł 502-782-576

Poszukuję do wynajęcia
GRAJEWO, Mieszkanie Grajewie 
przy ul. Targowej, 32m², 2 pokoje 
504-712-912

BIAŁYSTOK, Najchętniej Nowe 
Miasto, Kleosin 857-426-476

BIAŁYSTOK, Pan na emeryturze 
wynajmie pokój, do pierwszego 
piętra, pokój może być pusty, przy 
samotnej osobie, cicho i spokojnie, 
mam lekarskie referencje, nie będę 
mieszkał ciągle 668-173-429

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

BIAŁYSTOK, Szukam letniej kuchni. 
536-188-729

BIAŁYSTOK, szukam taniego po-
koju, zamykany na klucz, u spo-
kojnej kobiety bez nałogów, na ni-
skim piętrze, obrzeża Białegostoku, 
od końca czerwca/początek lipca 
531-803-174

SOKÓŁKA, wynajmę budynek go-
spodarczy w Sokółce. 500-497-627

 ĭ BIAŁYSTOK, WYNAJMĘ PO
KÓJ DO 400ZŁ 796-229-746

Kupię

BIAŁYSTOK, Kupie działkę najlepiej 
z dostępem do jeziora. 579-957-307

WASILKÓW, Kupie ziemie rolna 
lub łąki w gminie Wasilkow najle-
piej okolice studzianek i Dąbrówek  
5.000.000zł/m² 539-350-999

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

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

Ł O M Ż A , Kupię działki,  lasy, 
pola, łąki, nieużytki rolne. 1zł
518-072-260

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę budow-
laną na osiedlu Skorupy, Dojlidy, 
Dojlidy Górne, Zaścianki lub dział-
kę z domem może być do rozbiór-
ki, bez pośredników. 530-103-403

BIAŁYS TO K, Kupię działkę w
Ignatkach Osiedle. 1zł 698-195-597

BIAŁYS TO K, Kupię działkę w
Ignatkach, Ignatkach Osiedle, 
Księżynie lub Księżyno Kol., 
Koplany. 698-195-597

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

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

MICHAŁOWO, Kupię ziemię rolną
lub nieużytki, całe województwo
Podlaskie. 729-927-807

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

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

BIAŁYSTOK, Skup nieruchomości 
za gotówkę Kupujemy mieszkania
- zadłużone - do remontu - otrzy-
mane w spadku Płacimy od ręki do
80% średniej wartości rynkowej
Transakcja już w 48h ! 513-511-003

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, winda lub parter, do 40
m², 2 pokoje 797-184-448
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Meble

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

4 Stoły do gastronomii, stal nie-
rdzewna 1.000zł/szt. 577-737-270
Białystok 

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

NOWA 850zł/szt. 797-184-448
Białystok 

NOWA wersalka w kolorze szarym,
jednolitym, na sprężynie, z pojem-
nikiem na pościel, lepszy gatunko-
wo materiał. 570zł 792-624-206
Białystok 

NOWA wersalka z boczkami, na
sprężynach, kolor szary. 770zł 881-
552-236 Białystok

NOWY tapczan na sprężynie 90x200
kolor szary. 770zł 884-774-215
Białystok 

PIEKNY stolik, lawa z zywicy epo-
ksydowej 1.800zł 515-393-138
Zabłudów

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

SOFA rozkładana. 400zł 608-779-
785 Białystok 

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

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

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

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

STÓŁ jesionowy, nowy 1.30x70cm,
lite drewno. 1.500zł 504-076-810
Białystok 

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

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

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

REGAŁ trzy częściowy w kolorze
dębu. 600zł 608-779-785 Białsytok

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

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie -kolor szary jednolity- lep-
szy gatunkowo materiał z pojem-
nikiem na posciel dowoz kurierem
cale podlasie  570zł 884-774-233
Białystok 

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

SPRZEDAM nowa wersalke na spre-
zynie bez boczkow kolor szary-
-500zl 570zł 537-191-795 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke w kolo-
rze szarym na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel 570zł 792-624-206
Białystok 

SZAFKA na buty, Szerokość ok 
120x89x60cm 170zł 796-335-325
Białystok 

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

DRZWI pokojowe 80-tki, białe z or-
namentem, stan bdb. 50zł888-501-
191 Białystok 

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

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

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

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

PIEKNY stolik kawowy, lawa z zywi-
ca epoxydowa 1.800zł515-393-138
Zabłudów

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

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

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

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

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

ŻYRANDOLE porcelanowe 40zł
506-574-554 Białystok 

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

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

BALE Dębowe suche około 4m³, 
8cm grubości. 2.000zł/m³ 694-
503-816 Suwałki 

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

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

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

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

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

BOJLER centralnego ogrzewania 80 
litry z grzałką elektryczną ocieplony 
pianką, cena do uzg.200zł885-991-
175 Łomża

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

22 OFERT Y DEWELOPERÓW 508 353 278

Yuniversal Podlaski,
ul. Piękna 3,

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

Osiedle Rekreacyjne- osiedle Nowe Miasto- ru-
szamy ze sprzedażą już ostatniego budynku nr 

9! Mieszkania z pięknym widokiem na las. Loka-
le mieszkalne o pow. 38-135m2, komórka lokator-

ska w cenie mieszkania, garaże na poziomie -I

III kw. 2023r. Od 7.300 zł/m2

Kamienica Starobojarska. Osiedle Bojary. Wyjątkowa
4-piętrowa kamienica o podwyższonym standar-

dzie zlokalizowana tylko 3min od ścisłego centrum. 
Ostatnie apartamenty o pow. 50-109m2. Miejsca
postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym. 

W parterze lokale usługowe o pow. 53-160m2

II kw. 2022r. Od 8.600 zł/m2

Osiedle Depowa- ruszyła sprzedaż budynku nr 
3! mieszkania o powierzchni 33-66m2, kame-
ralne położenie osiedla w sąsiedztwie ogród-

ków działkowych, niewielka odległość od
centrum miasta, miejsca postojowe na pozio-

mie -1. Lokale usługowe o pow. 40-98m2

II etap inwesty-
cji (budynek nr

3)- IV kw. 2021r.

Od 7.300 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budy-
nek nr 8. Ostatnie dostępne mieszkania o pow.
63-135m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1.

II kw. 2022r. Od 6.050 zł/m2
Ostatnie miesz-

kania!

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej.
Osiedle Nowe Miasto- 6 domów z dużymi ga-
rażami na dwa auta pod cała inwestycją pod-

ziemnego, 1 dom z samodzielnym garażem na-
ziemnym, domy o powierzchniach 182-244

m2, pełna infrastruktura techniczna.

Gotowe do
odbioru!

Od 4.117 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 6.250 zł/m2
Ostatnie miesz-

kania!

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budy-
nek nr 6. Ostatnie dostępne dwa mieszka-

nia o pow. 68 i 98 m2, komórki lokatorskie w 
cenie mieszkania, garaże podziemne na pozio-

mie -1. Lokale usługowe o pow. 63-180 m2

IV kw. 2021r. Od 5.850 zł/m2
Ostatnie Miesz-

kania!

Dolina Cisów- Etap VII i VIII- Białystok/Wasil-
ków. Ostatnie mieszkania o metrażu 82,44m2
zlokalizowane na 4 piętrze. Komórki lokator-
skie w cenie mieszkań, garaże na poziomie -1.

Gotowe do
odbioru!

Promocja!!!
od 5.350złm2

Osiedle Rekreacyjne- osiedle Nowe Miasto- budy-
nek nr 4. Ostatnie mieszkanie o pow. 75,54m2 zlo-
kalizowane na drugim piętrze, komórka lokator-

ska w cenie mieszkania, garaż na poziomie -1.

Gotowe do
odbioru!

Cena 6.850
zł/m2

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy ul. 
Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białymstoku, 113

mieszkań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu ga-
raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze. Ak-

tualnie na wynajem lub sprzedaż lokale usługowe 
i miejsca postojowe w gazrażu podziemnym..

gotowe do
odbioru.

Ostatnie lokale
usługowe i mie-
jsca postojowe

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

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

rażu podziemnym oraz komórka lokatorska.

gotowe do
odbioru

Cena  6500zł/m2

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

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

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

oświetlona i wyposażona w plac zabaw.

Rozpoczęcie bu-
dowy III kwar-
tał 2021 roku

Zakończenie bu-
dowy IV kwar-
tał 2022 roku

od 5605zł/m2

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to budynek
mieszkalny wielorodzinny z pomieszczeniami han-

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

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

Gotowe do
odbioru

od 6249 zł/m2
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BOJLER elektryczny 50l, Delta, śred-
nicy 44cm, wys.55cm-używany.
Mam też: -.Biawar, średnicy 40cm,
wys.67cm-używany -.Nowy, śred-
nicy 40cm, wys.50cm. Mam też
bojlery większe. 270zł 508-073-
762 Białystok

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

BRAMA wjazdowa 4m stan bardzo
dobry 850zł 507-975-896 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

DESKA calówka oraz 32mm, sezo-
nowane.  1.500zł/m³ 663-414-849
Siemiatycze 

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

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

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

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

DRZWI drewniane z futryną, 2szt,
80 tki, prawe. 130zł/szt. 530-103-
403 Białystok 

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

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

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

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

DRZWI wewnętrzne 80 lewe, białe
300zł 504-020-950 Białsytok 

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

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

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

DRZWICZKI żeliwne do pieca, 
szer.33x48cm 90zł 794-290-227
Białystok 

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

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

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

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

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

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok 

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

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

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

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

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

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

KABEL ziemny, miedziany 5x6mm², 
20mb. 320zł 798-812-576 Białystok 

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

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

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

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

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

KR ATA metalowa, okienna o 
wym.80x110-1szt, Mam też takie-
go samego fasonu wieksze kraty 
otwierane o wymiarach: -83x1153-
1szt, 143x143-2szt, 187x124-1szt, 
180x170-3szt 90zł 508-073-762
Białystok 
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Jaz-Bud
ul. Świętokrzyska 3
15-843 Białystok
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl 

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

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

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

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

gotowe do 
odbioru

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

mkw., miej-
sca parkingowe 

25-35 tys. zł.

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

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

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

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

I kwartał 
2023 rok

Mieszkania od 
6.600zł/m2, lo-

kale usługo-
we od 9000zł/

m2, miejsca 
parkingowe od

25-35tys.zł

Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to 
świetnie zlokalizowany kameralny nowy pro-

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

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

I kwartał 
2023 rok

Mieszkania od 
6.200zł/m2,
miejsca par-
kingowe od 
25-30tys.zł

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

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

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

IV kwartał 
2021 roku

Mieszkania 
od 6.200zł/

mkw., garaże
36-40 tys. zł.

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

508 111 344
www.inwestycjeekrasowski.pl

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

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

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

I i II etap zakoń-
czony. III etap

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

Od 3600zł/m2

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

15-077 Białystok, 
tel. 85 732 98 21

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

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

30.12.2020 r. Mieszkania od 
4950 zł/mkw.

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

m2, 68 m2, 77 m2. Przedsięwzięcie deweloper-
skie obejmuje realizację budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem podziemnym z miej-
scami parkingowymi. Budynek posiada 4 kon-
dygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziem-
ną z 54 miejscami parkingowymi i piwnicami.

30.01.2023 r. od  5450 zł/m2

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

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

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

około 176 mkw, narożne 323 i 334 mkw.

listopad 2021 od 525.000 zł

ul. Brukowa 28 lok. 1
15-889 Białystok

85 749 60 20
www.askosa.pl

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

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

od 6700 zł/mkw

Melpi Development
Warszawska 36, 16-070 Łyski

85 74 74 740
www.melpi.pl

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

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

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

IV kwar-
tał 2022 r.

od 190 340 zł

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

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

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

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

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

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

Przedsprze-
daż budynku D



KRĄG 100x60. 100zł 511-093-117
Białystok 

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

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

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

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

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

LAKIER chemoutwardzalny 15 li-
trów. 120zł 504-352-084 Białystok 

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

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

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

NOGI żeliwne do ławek i stołów 
ogrodowych. 65zł/szt. 505-603-916
Wysokie Mazowieckie 

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

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

OGRODZENIE betonowe 110zł 501-
647-161 Grajewo

O KNA 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 de-
montażu, mam 10szt, cena za 1szt. 
260zł 794-290-227 Białystok 

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

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

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

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

PRZEWÓD siłowy 30m lub zamiana 
na ziemniaki. 250zł 504-352-084
Białystok

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

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

PUSTAKI żużlowe, 300szt.    3zł/szt.
663-414-849 Siemiatycze

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

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

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

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

RURY 90 i 100, 15-20zł. 20zł 511-
504-025 Białystok 

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

SKRZYDŁO drzwiowe drewnia-
ne, zewnętrzne, z szybą, 2 zamki,
90 tka prawe. 100zł 530-103-403
Białystok

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

STELAŻ podtynkowy WC z przyci-
skiem dzielonym. 260zł 508-073-
762 Białystok 

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

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

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

SZTACHETY drewniane świerko-
we, wys. od 80cm do 180cm, szer. 
9cm, gr. 2cm, szlifowane, zaokrą-
glone, od 4zł. 5zł/mb 505-603-916
Wysokie Mazowieckie

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

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

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

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

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

UMYWALKA 45, z syfonem i sza  ą. 
50zł 530-103-403 Białystok 

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

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

WANNA żeliwna 1.5m. 300zł 511-
093-117 Białystok 

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

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

WITAM. Sprzedam suchą szalówke 
świerkowa o długości desek 3i 4 m 
w klasie A/B. Szerokość całkowi-
ta deski 150mm Grubość 20mm 
Pakowana po 7szt. Dostępna od 
ręki! 60zł/m² 505-603-916 Ostrów 
Mazowiecka 

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 
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Drewno i biel Drewno i biel 
– doskonałe połączenie– doskonałe połączenie
ZZastosowanie w łazience płytek drewnopodobnych 

daje niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. 
Do wyboru są niezliczone wzory oraz kolory tego typu 

płytek, różniących się między sobą usłojeniem, fakturą oraz
odcieniem – od ciepłego brązu wpadającego w żółtawy,
aż po znacznie chłodniejszy beż przechodzący w szarość.

– Gres drewnopodobny jest znacznie praktyczniejszy, niż 
prawdziwe drewno, które nie sprawdzi się w miejscach gdzie 
panuje wilgoć. Płytki drewnopodobne są trwałe, odporne 
na uszkodzenia i można je stosować na ogrzewanie podłogowe 
– mówi Filip Kierownik Salonu Cortina w Białymstoku, który 
oferuje płytki i akcesoria łazienkowe.

Wplatając ceramikę drewnopodobną we wnętrza z łatwością 
dopasujemy je do stylu i charakteru pomieszczenia. Co ważne 
stosując je w projektach, możemy nie tylko nawiązać do cenionych 
gatunków drewna rodzimego – sosny czy dębu, ale też zaaranżo-
wać wnętrze stawiając na wzory charakterystyczne dla drogich 
rodzajów drewna azjatyckiego czy afrykańskiego.

Zdaniem architektów w mniejszych pomieszczeniach należy 
stosować jaśniejsze kolory. Zazwyczaj nasze łazienki są ciemne 
i niedoświetlone, a kremowa, złota barwa może zdziałać cuda. 
Doskonałym dopełnieniem będzie imitacja drewna w kolorze 
jasnego dębu, beżowej lub szarej sosny.

– Dość popularne jest połączenie płytek drewnopodobnych 
z bielą. Te same płytki znakomicie harmonizują się również 
z modną i ponadczasową szarością. Kolor drewna wspaniale 
przełamie monochromatyczne barwy i sprawi, iż bardzo jasna 
łazienka stanie się przytulniejsza, zachowując przy tym swoją 
elegancję – mówi Filip Kierownik Salonu Cortina w Białymstoku.

Gres drewnopodobny do łazienki, czyli płytki wiernie imitu-
jące naturalne drewno, to ekonomiczne, wytrzymałe i efektowne 
rozwiązanie, cieszące się wciąż rosnącą popularnością.

O FIRMIE

CORTINA Outlet & Salon Płytek to salony sprzedaży zlo-
kalizowane w Białymstoku i Katowicach, które są jednymi 
z największych showroomów i outletów z ceramiką w Polsce. 
Ogromne hale ekspozycyjne, kilkadziesiąt boksów z aranża-
cjami wnętrz oraz ponad tysiąc modeli płytek dostępnych 
od ręki gwarantują szeroki wybór asortymentu i udane 
zakupy. W ofercie są wysokiej klasy płytki gresowe, glazura, 
mozaiki, płytki wielkoformatowe oraz tarasowe. Produkty 
wyróżniają się walorami praktycznymi, trwałością oraz wy-
jątkową estetyką i elegancją. Oprócz tego Cortina zaskakuje 
jedną z największych ekspozycji armatury łazienkowej, listew 
dekoracyjnych oraz niesamowicie dużym wyborem narzędzi 
glazurniczych, a także chemii budowlanej.

KONTAKT
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 17A

15-690 Białystok
tel: +48 577 433 555

e-mail: salon@cortinagroup.eu



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

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

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

DO ogrodzenia jako pastuch 3, 
50zł/szt. 501-810-698 Czarna 
Białostocka 

DRUT żeberowany 12, 2 tony cena 
za tonę . 5.000zł 698-055-987
Zambrów 

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

DRZWI balkonowe z ościeżnicą 
kompletne stary typ Sokółka, 2-szy-
bowe nie używane 90x220, 2szt. 
190zł 602-655-234 Białystok

DRZWI garażowe z futryna 2-skrzy-
dłowe fi lingowe, mosiężnymi akce-
sorami cena do uzg. 1.190zł 602-
655-234 Białystok 

DRZWI wewnętrzne nowe bez fu-
tryn od 20zł do 50zł. 20zł 602-655-
234 Białystok

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

DŁ. 1, 30m, szer. 9cm, grub. 2, 2cm, 
160 sztuk 4zł/szt. 506-574-554
Białystok 

GRYSIK drobny biały. 0, 20zł/kg.
699-677-122 Kleosin 

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

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

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

KRATY solidne z płaskownika 85x81 
4szt., 171x80 2szt 194x103 4szt., 
70x77 3szt. cena do uzg. 45zł/m²
602-655-234 Białystok

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

KUPIE blachę trapezową 240m² 1zł
795-200-991 Białystok 

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

LAMPY świetlówki. 35zł/szt. 530-
147-975 Sokołów Podlaski

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

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

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

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

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

PRZEWÓD 5x4 ziemny. 10zł/mb
500-767-728 Białystok 

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

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

SKRZYDŁA okienne Sokółka 2-szy-
bowe brązowe stan idealny 55x135
1szt, 64x135 3szt z żaluzjami
117x135 1szt, 85x205 2szt balko-
nowe, cena od 90 do 150zł. 90zł
602-655-234 Białystok 

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

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

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

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

LODÓWKA Polar 180cm 250zł 505-
306-330 Białystok 

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

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

PRALKA Frania 180zł 602-240-972
Ełk

PRALKA Frania. 150zł 857-333-700
Białystok

PRALKA automatyczna ARDO mało
używana ładowana od przodu
transport gratis. 200zł 731-675-
030 Białystok

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

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

SPRZEDAM blender elektryczny. 
Bezpieczny przełącznik Praktyczny
wieszak Trwałe ostrze Instrukcja w
j.polskim Sprzęt NOWY w oryginal-
nym opakowaniu. 45zł 663-206-992
Białystok

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

S P R Z E D A M  pro diż  6 0 0 wat 
Białystok piasta tel 503391530
48zł/całość 503-391-530 Białsytok

SPRZEDAM rower damski 26cali
Białystok piasta tel 503391530 66zł
503-391-530 Białystok 

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

TELEWIZOR japoński, kolory z pilo-
tem 150zł 505-306-330 Białystok

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

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

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

KUCHENKA gazowa z elektr. piekar-
nikiem, Amica, szer.50cm, kuchan-
ka na gaz z butli, wąż przyłączenio-
wy z reduktorek w kpl.Termoobiek 
i zapalarka elektr, brak jednego 
iskrownika 690zł/całość 794-290-
227 Białystok 

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

PRALKA Roma 150zł 857-333-700
Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DREWNO opałowe, 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 

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

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

POLANA sosna 120zł/mp 662-204-
595 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

DREWNO opałowe suche do komin-
ka. 180zł/m³ 500-767-728 Białystok

DREWNO rąbane sosna możliwy 
transport. 100zł/mp 500-768-680
Tykocin 
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Duże triki Duże triki 
na małe na małe 
wnętrzawnętrza
AAranżacja małych przestrzeni nie jest tak prostymAAzadaniem, jak mogłoby się wydawać. Bardzo AAłatwo można przesadzić z ilością mebli w takichAA
pomieszczeniach, przez co staną się one niefunkcjonalne 
i będą sprawiały wrażenie zabałaganionych.

Tak więc w małym mieszkaniu najważniejsza jest funkcjo-
nalność. Urządzając je należy bardzo dokładnie i precyzyjnie 
przemyśleć jakie sprzęty są niezbędne, a jakie mogą pełnić kilka 
funkcji.

Na małej przestrzeni można pomieścić naprawdę wszystko, 
podstawa to dobre i skuteczne planowanie. Poniżej przedstawia-
my dowód na to, że jest to możliwe. To kawalerka o powierzchni 
35 m², którą urządziła Julita Wnorowska, projektantka wnętrz. 
Przy jej urządzaniu kierowała się kilkoma podstawowymi 
zasadami:

FUNKCJONALNOŚĆ

Postaw na funkcjonalność, zastanów się jakie sprzęty muszą 
znaleźć dla siebie miejsce w twojej przestrzeni. Im mniejsza 
przestrzeń tym ważniejsze jest, aby każda rzecz miała przypisane 
sobie miejsce.

ZABUDOWY MEBLOWE

Wykorzystaj maksymalnie powierzchnię mieszkania na zabu-
dowy meblowe od podłogi do sufi tu – w ten sposób zyskasz więcej 
przestrzeni na przechowywanie. Staraj się wybierać sprzęty do za-
budowy np. Lodówkę w zabudowie, okap podszafkowy, pralkę 

i suszarkę schowaną w szafi e. Pamiętaj również o zaplanowaniu 
miejsca na przechowywanie mniejszych sprzętów jak np. deska 
do prasowania, mop, odkurzacz. Dzięki temu unikniesz sytuacji, 
że będą straszyć na balkonie lub co gorsza po kątach.

MEBLE MAJĄCE WIELE ZASTOSOWAŃ

Stawiaj na meble łączące kilka funkcji np. Wybierając łóżko
do sypialni staraj się znaleźć model mający jak najwięcej miejsca
do przechowywania. Polecam łóżka z materacem podnoszonym
do góry, pod którym mieści się pokaźnych rozmiarów skrzynia,

która bez problemu pomieści walizki, buty i ubrania odłożone
na następną porę roku, czy ozdoby choinkowe.

ŁĄCZ FUNKCJE

Chcesz mieć stół, który pozwoli zorganizować obiad na 10
osób, ale nie masz miejsca na jadalnię? Nic trudnego, możesz
zaplanować stół mobilny, który na co dzień będzie pełnił rolę
blatu roboczego w kuchni oraz miejsce do spożywania posiłków 
dla 2 osób. Natomiast po wysunięciu lub przestawieniu pomieści 
wszystkich Twoich gości.

Marzy Ci się stylowy salon, ale na jedynej ścianie, która Ci
została musi zawisnąć telewizor? Niekoniecznie, co powiesz
na to, aby telewizor ukryć za lustrem w stylowej ramie? Obraz
telewizora będzie widoczny dopiero po włączeniu, Ty natomiast
zyskasz stylową ozdobę pokoju dziennego oraz lustro powięk-
szające przestrzeń.

Szafka RTV? Możesz zamienić ją na nieco większą, niebanalną
komodę, w której poza sprzętami RTV znajdzie miejsce np. barek 
na alkohole lub szufl ada na dokumenty.

JASNE KOLORY

Przy wybieraniu kolorów na ściany i meble w zabudowie,
w niewielkiej przestrzeni stosuj jasną paletę barw. Jako baza
świetnie sprawdzi się tu kolor biały lub jasno-szary. Powiesz,
że jest to oklepane rozwiązanie lub, że nie lubisz zimnych,
szpitalnych wnętrz? Pewnie masz rację, chyba że ocieplisz je ele-
mentami wykonanymi z jasnego naturalnego drewna – świetnie
sprawdzi się drewniana podłoga lub drewniany blat w kuchni.
Możesz również na mniejszych powierzchniach wprowadzać
dominanty kolorystyczne w ulubionym kolorze. Pomaluj w ten
sposób ścianę za kanapą lub powieś zasłony w odcieniach mod-
nej butelkowej zieleni przy oknie. Nie zapominaj o detalach
– kolorowe poduchy na kanapie, grafi ki powieszone na ścianach
– to właśnie one decydują o unikatowym charakterze Twojego
mieszkania i odzwierciedlają Twoją osobowość, a dodatkowo
są elementem, który można łatwo wymienić i odświeżyć w mo-
mencie gdy zmienią się trendy.

LUSTRA

Patent najbardziej znany przy urządzaniu wnętrz o niedużej
powierzchni. Lustrem możesz wykończyć bok szafy lub zastosować

w meblu lustrzane fronty. Nie ograniczaj się do jednego lustra 
w pomieszczeniu.

OŚWIETLENIE

Urządzając małe mieszkanie nie ograniczaj się do 1 punktu 
świetlnego na środku pomieszczenia. Nawet jeżeli dysponujesz 
tylko 1 pomieszczeniem staraj się tak rozplanować oświetlenie, 
aby wydzielić poszczególne strefy oraz podkreślić różne funkcje 
przestrzeni. Pamiętaj, aby dobrze oświetlić miejsce przygoto-
wywania posiłków stosując np. oświetlenie montowane pod 

szafkami w kuchni. Powieś lampę nad stołem, którą będziesz 
włączać podczas spożywania posiłków. Zaaranżuj więcej niż 1 
scenariusz oświetlenia, oprócz oświetlenia centralnego w pokoju 
dziennym, zastosuj również dodatkowe oświetlenie, np. ledowe 
wokół pomieszczenia.

Małe mieszkanie może być naprawdę funkcjonalne, pod wa-
runkiem, że do jego aranżacji podejdziemy w sposób przemyślany. 
Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy projektanta 
wnętrz, który po pierwsze doskonale wie, jak to projektowanie 
powinno się odbywać, a po drugie zna rozwiązania i tricki optycz-
nie powiększające wnętrza.



ZRZYNY dębowe 80zł/mp 609-141-
836 Sokółka

Antyki

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

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

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-084
Białystok 

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

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

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

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

MASZYNA krawiecka Singer, peda-
łowa, niemiecka 500zł 889-203-882
Choroszcz

MEBLE przedwojenne. 3.000zł 698-
335-624 Białystok

OKIENNICE 9 szt. + drzwi ok. 80
lat 1.500zł 663-063-647 Wasilków

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

PIANINO 1.000zł 511-928-792
Szumowo 

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

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

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

ALTANA biesiadna wymiary: 2, 
70x3, 20 1.700zł/szt. 792-443-850
Sokółka

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

GRILL trójnóg, ruszt ze stali nie-
rdzewnej, średnica 60cm, gm. 
Nowe Piekuty. 260zł 505-603-916
Wysokie Mazowieckie

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

HUŚTAWKA ogrodowa, dębowa, 
dł. 3m. 1.100zł 669-386-658 Janów 

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

HUŚTAWK A ogrodowa, nowa. 
850zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł 507-
627-924 Białystok 

HUŚTAWKA Ławka dębowa, 3 oso-
bowa+ komplet drągów na kon-
strukcję nowa. 420zł 511-240-244
Sokółka

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

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

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924
Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM beczki plas  kowe 220l-
po artykulach spozywczych brazo-
we mozliwosc dowozu odplatnie 
bialystok okolice podlasie 100zł
884-774-233 Białystok 

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

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

SPRZEDAM beczki plas  kowe po
spozywce 220 litrow kolor brazowy 
nadaja sie na deszczowke, wode, 
przeciery wina, do kiszenia ogor-
kow kapusty, trzymania wody pa-
szy dla zwierzat 100zł 696-774-177
Białystok 

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

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

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

SZKŁO szklarniowe ok. 40x50 cm 30 
szt. 1zł/szt. 694-821-010 Białystok

Remontowo-budowlane

REMONTY i wykończenia wnętrz
-adaptacje pomieszczeń -układanie 
glazury, terakoty -sufi ty podwie-
szane -szpachlowanie -malowanie 
- elektryka - hydraulika 518-546-
217 Białystok

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

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

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

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

MALOWANIE, szpachlowanie. 883-
688-417 Białystok 

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

NAPRAWY, ogrodzenia, stany suro-
we 512-538-379 Białystok 

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

PRZYJMĘ zlecenia na remonty i wy-
kończenia wnętrz. Wycena indywi-
dualna podczas oględzin. 510-783-
496 Białystok

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

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

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

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

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. 
gospodarczych, wywóz złomu i gru-
zu. 602-791-537 Białystok

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

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok

USŁUGI Remontowo-Budowlane,
Łapy i okolice 882-698-490 Łapy 

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

KOPLEKSOWE ukladanie polbruku .
posesje chodniki podjazdy itp 506-
574-477 Białystok 

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok

Hydrauliczno-elektryczne

HYDRAULIK, naprawy, przeróbki,
wymiany sedesów, przepychanie.
Ekspres. 731-675-030 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 
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