
BBorówka, Porzeczka, Śliwka, Gruszka i Wiśnia czyli 
Szeregowa Owocowa – to inwestycja MAXBUD GROUP
DEVELOPMENT, która powstaje w Kolonii Porosły 

w gminie Choroszcz. Docelowo będzie tam 80 domów 
szeregowych w ośmiosegmentowych zabudowach i co ważne 
każdy z własnym ogrodem. Przyroda na wyciągnięcie ręki 
a także szybki dojazd do Białegostoku to najważniejsze, 
ale nie jedyne atuty zamieszkania w Podlaskich Sadach.

Kolonia Porosły graniczy z Łyskami. To właśnie tam powsta-
ły pierwsze szeregówki Podlaskich Sadów. Zarówno Łyski jak 

i Kolonia Porosły to niewielkie, malowniczo położone wsie, gra-
niczące z Białymstokiem. Na początku XX wieku liczyły zaledwie 
kilkadziesiąt domów i niewiele ponad 200 mieszkańców. W ostat-
nich latach wiele osób zdecydowało się tam zamieszkać. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają nowe domy i nie ma w tym nic dziwnego, 
ponieważ jest to miejsce pełne uroku, otoczone przyrodą, a nieopodal 
zlokalizowana jest wytwórnia naturalnych soków owocowych. Stąd 
też pomysł dewelopera na nazwę osiedla w Kolonii Porosły, a także 
poszczególnych szeregów. Jednym słowem Szeregowa Ogrodowa 
gwarantuje ciszę, spokój, kontakt z przyrodą.

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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Zabezpieczyć interesy Zabezpieczyć interesy 
kupujących i sprzedającychkupujących i sprzedających
UUmowa pośrednictwa musi uwzględniać interesy obu 

stron, a jej sporządzenie wymaga dobrej znajomości 
prawa, specyfi ki branży obrotu nieruchomościami oraz 

poszanowania zasad etyki, której kwintesencją są Standardy
Zawodowe Pośredników w obrocie nieruchomościami. Te 
ostatnie, aczkolwiek straciły swoją obligatoryjną moc wraz 
z uwolnieniem zawodu pośrednika w 2014 r., to jednak 
są nadal respektowane przez rzetelne biura z tradycjami.

Dobra umowa pośrednictwa winna zabezpieczać interesy: 
sprzedających i kupujących nieruchomości, jak również wynaj-
mujących i najemców lokali. Poprzez umowę pośrednictwa, biuro 
nieruchomości nabywa prawo od właściciela do przygotowania 
oferty, publikowania jej oraz przekazywania informacji o niej 
potencjalnym nabywcom lub najemcom, przetwarzania danych, 
gromadzenia dokumentów oraz przeprowadzenia różnych czyn-
ności, niezbędnych do sfi nalizowania transakcji objętej umową.

RODZAJE UMÓW POŚREDNICTWA:

1. Umowa otwarta
Właściciel nieruchomości (lub osoba przez niego upoważ-

niona) może ją zawrzeć z dowolną liczbą agencji, i zazwyczaj 
zawierana jest na czas nieoznaczony (aż do dezaktualizacji oferty 
lub wypowiedzenia umowy).

– Wadą takiej umowy jest fakt, że oferta znajduje się w wielu 
biurach nieruchomości, które powielają ją na tych samych porta-
lach, tworząc często chaos informacyjny (różne opisy, informacje, 
zdjęcia itd.). Przy takiej umowie żaden z pośredników nie jest 
zbytnio zainteresowany we włożenie znacznych sił i środków 
w promocję ogłoszenia, wyeksponowanie oferty na dużej ilości 
portali (zwłaszcza wysoko płatnych), ani nie posiada motywacji 
do poświęcenia większej ilości czasu na aktywne poszukiwanie 
nabywcy lub najemcy, ponieważ nie ma gwarancji, że dochowu-
jąc nawet najwyższych starań i wysiłków, nie ma najmniejszej 
pewności, że posiadana oferta, nie zostanie sprzedana przez 
innego pośrednika – tłumaczy Adrian Bieły z biura AB Grand 
Nieruchomości. – Zazwyczaj, przy umowie otwartej, w obawie 
przed pozbawieniem się możliwości otrzymania wynagrodzenia 
za swoją pracę – ukrywana jest dokładna lokalizacja oferowa-
nej nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel samodzielnie 
doprowadzi do sprzedaży (często wykorzystując ogłoszenie biu-
ra nieruchomości, które podało dokładną lokalizację), żaden 
ze współpracujących pośredników nie pobiera wynagrodzenia. 
Taka sytuacja w dużym stopniu utrudnia skuteczną promocję 
i naraża pośrednika na stratę czasu i pieniędzy zainwestowanych 
w ogłoszenia, promocje, dojazdy itd.

2. Umowa na wyłączność (z klauzulą wyłączności 
dla konkretnego biura)

W tym przypadku taką umowę opłaca się zawrzeć tylko 
z jednym biurem (zawarcie tego typu umowy z innymi biurami 

rodzi tym samym konsekwencje fi nansowe również wobec nich,
więc z pozycji właściciela nie ma to sensu). Ten rodzaj umowy 
pośrednictwa zawiera się na czas określony (zazwyczaj minimum
to 6 miesięcy).

Zaletą tego typu umowy jest to, że obie strony – właściciel 
nieruchomości oraz pośrednik uzyskują komfort w relacjach
obustronnych.

Właściciel nie musi podpisywać wielu umów z różnymi 
biurami, kontaktować się z wieloma pośrednikami, odbierać
licznych, często uciążliwych telefonów w tych samych tematach
lecz ma kontakt tylko z jednym pośrednikiem, z którym zawarł
umowę a ten doskonale wie kiedy, z kim, oraz jak ma się poro-
zumiewać i jakiego typu sprawy uzgadniać.

Z kolei pośrednik zyskuje pewność otrzymania wynagrodzenia 
za swoją pracę, więc nie waha się szeroko reklamować ofertę, łożyć
na jej promowanie na różnych portalach, angażować w aktywne
poszukiwanie nabywcy, współpracować i innymi biurami, prze-
trząsać bazy danych klientów poszukujących itd.

Ponadto, pośrednik nie waha się we wskazywaniu dokładnej 
lokalizacji nieruchomości (z adresem włącznie), oferta może być
reklamowana w sposób otwarty, ze z pełną dokumentacją fotogra-
fi czną budynku i całego otoczenia, co również wpływa na krótszy 
czas znalezienia potencjalnego nabywcy nieruchomości.

KONTAKT:
ul. Białówny 6, Białystok (od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 – 17.00, w soboty 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
Tel: 85 674 82 65;

Mail: biuro@abgrand.pl.

O FIRMIE

AB Grand Nieruchomości to fi rma działającą na podlaskim 
rynku nieruchomości od 2009 r.

Zakres jej działań obejmuje:

 pośrednictwo przy kupnie i sprzedaży nieruchomości: 
domów, mieszkań, lokali i innych obiektów oraz działek;

 pomoc przy wynajmie nieruchomości;

 profesjonalną i kompleksową obsługę oraz doradztwo 
i konsultacje.

Firma współpracuje:

 z doradcą fi nansowym, który udzieli porad i wskazówek 
dotyczących wyboru sposobu fi nansowania transakcji;

 z notariuszami;

 z ogólnopolskimi portalami ogłoszeniowymi.

Transakcje są nadzorowane przez licencjonowanego pośred-
nika w obrocie nieruchomościami, nr licencji 14583. Nasze 
działania w zakresie pośrednictwa podlegają ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej (OC).
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Wyłącznie lepiej Wyłącznie lepiej 
– jak rozmawiać – jak rozmawiać 
o nieruchomościacho nieruchomościach
„W„ yłącznie lepiej” to trzecia edycja szkolenia WWorganizowanego przy współpracy regionalnego 

portalu nieruchomości – askdom.pl
oraz Krzysztofa Kowalkowskiego i Barbary Chalińskiej. 
„
W lipcu w specjalnym kursie uczestniczyli przedstawiciele 
biur nieruchomości z województwa podlaskiego.

– Od przeszło 3 lat jeździmy po Polsce, szkolimy biura 
nieruchomości, agentów nieruchomości. Przekazujemy wie-
dzę i nasze doświadczenie, które zdobyliśmy podczas pracy 
jako agenci nieruchomości oraz zarządzając portalami ogło-
szeniowymi, pracując dla agentów. Model pracy, w którym 
pracujemy opiera się na współpracy z Klientem na zasadzie 
‚wyłączności‘ – jako najbardziej efektywnej i korzystnej formie 
współpracy dla Klienta. Wdrażamy w biurach nieruchomości 
najwyższe standardy pośrednictwa, współpracy pomiędzy 
biurami nieruchomości, obsługi Klientów. Na początku lipca 
odwiedziliśmy Białystok. AskDom zaprosił nas, na zlecenie 
agentów nieruchomości działających na Podlasiu, już trzeci 
raz. Wcześniej opowiadaliśmy o wyłączności, pozyskiwaniu 
Klientów, budowaniu wizerunku, obsłudze sprzedającego 
i kupującego. W tym roku skupiliśmy się na działaniach prak-
tycznych – poprowadziliśmy warsztat, na którym uczyliśmy 
agentów, w jaki sposób efektywnie pozyskiwać Klientów, jak 
prowadzić rozmowy z Klientami. Naszym głównym celem przy 
tego typu szkoleniach, było budowanie najwyższych standar-
dów pracy pośrednictwa w Polsce, zmiana mentalności i jakości 
pracy pośredników, wsparcie pośredników na poziomie ich 
codziennej pracy z Klientami – mówi Krzysztof Kowalewski, 
MojeNoweM.pl Nieruchomości.

– Cieszy nas otwartość uczestników szkoleń na nową wiedzę, 
nastawienie na jakość prowadzonych ofert i obsługi Klienta. O ile 
rynek nieruchomości nadal jest mocno zróżnicowany co do stan-
dardu obsługi i poziomu proponowanych usług (a co za tym idzie 
i wynagrodzenia pośredników) o tyle ci z agentów, których spo-
tykamy na szkoleniach w Białymstoku to osoby, które się szkolą, 
podnoszą sobie i innym poprzeczkę, wdrażają najdrobniejsze 
rady, wcielają w życie inspiracje i są gotowi wziąć na siebie odpo-
wiedzialność wobec Klienta która idzie za wyłącznością – dodaje 
Barbara Chalińska. – Wśród uczestników mamy osoby, które 
były z nami już trzeci raz na szkoleniu, to są ci, którzy słysząc 
szepty z boku „to się nie uda, to nie wyjdzie” udowadniają swoją 
pracą, że dla osób najbardziej zaangażowanych, działających 
zgodnie z etyką zawodu – pośrednictwo to praca, która daje 
ogromną satysfakcję zbudowaną na pozytywnych opiniach ich 
Klientów. Brawo Białystok, brawo nasi uczestnicy, brawo dla 
Askdom – organizatora tych szkoleń. Nie pozostaje nic innego 
tylko pozazdrościć Klientom tak ciekawych i zaangażowanych 
partnerów na rynku nieruchomości.

CO ZYSKALI UCZESTNICY?

Rynek pośrednictwa oparty jest na działaniach sprzedażo-
wych. Pośrednicy pozyskują klientów, biznes przede wszystkim
szukając możliwości rozmowy z osobami prywatnymi, które 
zdecydowały się sprzedawać lub wynajmować swoje nierucho-
mości. Większość z nas dzwoni do ogłoszeniodawców próbując
ich przekonać do swojej usługi. Tymczasem jest to sposób
pracy, który jest mało efektywny, a nasi potencjalni Klienci nie
chcą z nami w ten sposób pracować. Podczas warsztatu mieli-
śmy okazję pokazać naszym uczestnikom inny sposób pracy,
bardziej efektywny, oparty na zdrowych relacjach z Klientami,
bardziej satysfakcjonujący, ale też przede wszystkim pożądany 
przez naszych Klientów. Całość naszego warsztatu mogłaby 
się skupić wokół słów ‚generowanie leadów‘ (z angielskiego:
lead generation), czyli sposobie pracy z Klientami, który 
stosują pośrednicy (nie tylko zresztą oni) na całym świecie.
Efekt – wyższe wynagrodzenia, lepsza jakość pracy, zado-
wolenie Klientów, polecenia, satysfakcja z pracy jako agent
nieruchomości.

– Na naszym warsztacie obecni byli agenci zupełnie nowi, 
wchodzący na rynek, którzy dopiero kształtują swoje standardy 
zawodowe. Dzięki czemu mieli okazję już od samego początku
nauczyć się najlepszych praktyk tego zawodu. Jednak cześć
z naszych uczestników to też są agenci, którzy działaja na rynku 
nieruchomości od wielu lat, którzy chcą coś zmienić w swojej
pracy, czują, że potrzebują dostosować się do nowych, zmie-
niających się warunków, ale też tacy, którzy chcą podszlifować 
swój warsztat Profesjonalnego Pośrednika – dodaje Krzysztof 
Kowalkowski, MojeNoweM.pl Nieruchomości

UCZESTNICY SZKOLENIA

Weronika Ostrowska
z biura nieruchomości Ale Dom”:

Szkolenie pt. „Wyłącznie lepiej „było ogromną dawką wiedzy, 
motywacji i utwierdziło Nas w przekonaniu, że system pracy 
jakim działamy jest najkorzystniejszy, zarówno dla klienta, 
jak i dla Nas. Dzięki takim spotkaniom pośrednicy z Naszego
miasta mają możliwość nawiązania bliższych relacji, współ-
pracy czy wymienienia swoich poglądów odnośnie tego jak 
pracują i jakie zmiany warto byłoby wprowadzić aby było 
tylko i wyłącznie lepiej!

Filip Tagil,
z biura nieruchomości Recentrum

Szkoda, że tak mało osób jest zainteresowanych taką te-
matyką i szkoleniem się w zakresie profesjonalnego obrotu 
nieruchomościami. Cenna wiedza dotycząca pracy na wy-
łączność z jedną stroną transakcji, bardziej efektywny sposób 
pracy, oparty na zdrowych relacjach z Klientami – to naj-
ważniejsze aspekty szkolenia.

Ewelina Pietrasz,
z Ambasada Nieruchomości

Szkolenie pozwoliło nam spojrzeć na naszą dotychczasową 
pracę z innej, świeżej perspektywy. Wymiana doświadczeń 
i wiedzy skłoniła nas do wprowadzenia nowych usług do naszej 
oferty oraz uporządkowania tego co już wiemy. Praktycznie, 
konkretnie i na temat. Dyskusje na forum i wymiana energii 
z innymi doradcami to wartość dodana szkolenia – mogliśmy 
po raz kolejny przekonać się, że współpraca się opłaca i razem 
możemy więcej. Również „po godzinach”.

 reklama
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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 są 2 lokale umiejscowione na parterze w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym, 4-kondygnacyjnym przy ul. 42 
Pułku Piechoty 35 na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Dostępne powierzchnie to: 64,55 oraz 199,73. Jest to atrak-
cyjna lokalizacja m.in. pod usługi medyczne w bezpośrednim 
sąsiedztwie przychodni lekarskiej Na Siewnej. Aktualnie w bu-
dynku funkcjonuje klinika okulistyczna, gabinety stomatologiczne 
i medycyny estetycznej. Ze względu na liczną ilość domów i fi rm 
jest to również bardzo dobra lokalizacja pod kątem usług 
gastronomicznych.

Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking dla Klientów, 
natomiast w garażu podziemnym znajdują się miejsca postojowe 
dla pracowników.

Bryłę budynku, stworzoną z czterech kondygnacji na planie 
litery U, ukształtowano tak by elewacje były równoległe do ota-
czających teren działek i ulicy 42 Pułku Piechoty. Wysokość 
budynku nawiązuje do gabarytów sąsiedniej zabudowy mieszka-
niowej. Na parterze usytuowano lokale usługowe a mieszkania 
na I, II i III piętrze.

W podziemiu zlokalizowano parking podziemny z 72 miej-
scami postojowymi, który jest pomieszczeniem wspólnym
przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców i właścicieli lokali
usługowych.

W budynku znajdują się 54 mieszkania o powierzchniach 
od 28,52 m² do 82,93 m² oraz 8 lokali usługowych o powierzch-
niach od 9,84 m² do 199,73 m². Budynek posiada dach płaski
z attykami.

Wzdłuż zachodniej elewacji poprowadzono trakt pieszo 
– jezdny służący jako dojazd i dojście do części mieszkalnej
i usługowej budynku. Wzdłuż wschodniej elewacji przebiega
tylko trakt pieszy.

Główne wejście do budynku umieszczone od strony dzie-
dzińca. Wjazd na powierzchnię działki, jaki i do parkingów 
podziemnych odbywa się zjazdem z ulicy 42 Pułku Piechoty.

Parking podziemny połączony jest z częścią mieszkalną 
klatkami schodowymi i windami przystosowanymi do przewozu
osób niepełnosprawnych.

Obiekt o nowoczesnej architekturze zapewnia komfortowe 
warunki.

Aktualnie w budynku funkcjonują: klinika okulistyczna, 
gabinet stomatologiczny i medycyny estetycznej, laboratorium
medyczne.

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
B I A Ł Y S T O K , 2 7 m ² ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, Kawalerka z oddzielną kuchnią 
z oknem, IIzIV, Blisko centrum. Blok 
po termomodernizacji, klatka po re-
moncie. Do wejścia. Własność, KW, 
czynsz 200zł. Pośrednikom dziękuję 
189.000zł 784-254-055

BIAŁYSTOK, 35m², os. Antoniuk, Do 
własnej aranżacji, atrakcyjna cena, 
tel 531790134 232.000zł 853-070-
975 Centrum 

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

2 POKOJOWE
BIAŁSYTOK, 38m², ul. Piasta, os. 
Skorupy, Pięknie urządzone dwu-
pokojowe mieszkanie na drugim 

piętrze budynku z 2021r o po-
wierzchni 38m². Dodatkowo miej-
sce parkingowe w garażu oraz piw-
nica 435.000zł 729-927-520

 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

BIAŁSYTOK, 44m², os. Mickiewicza,
Sprzedam bezpośrednio mieszka-
nie na os. Mickiewicza. Mieszkanie

2- s tronne z  duż y m ba lko -
nem. Kontakt po 16 269.000zł
579-277-762

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 

B I A Ł Y S T O K ,  3 3 m ²,  u l .  u l . 
Waszynktona, Wysposażone, 2 
dziewczynom bez nałogów, cena za 
osobę, od zaraz 440zł 857-219-035

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, ul. Plażowa, 
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 ŁYS TO K, 42m², ul. Hanki 
Ordonówny,  os .  A ntoniuk , 
Nieruchomość położona jest na IV 
piętrze w niskim budynku z lat 70 

wykonanego z cegły, Oferta 1940, 
tel 531790133 255.000zł 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

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

B I A Ł Y S T O K ,  47,  5 0 m ²,  u l . 
Piłsudskiego 13, os. Centrum, 
Sprzedam mieszkanie w centrum 
Białegostoku przy Piłsudskiego 13. 
Mieszkanie posiada duży balkon, 
oddzielną kuchnię z oknem, jest 
przestrzenne i jasne. Cena do ne-
gocjacji. 335.000zł 788-700-724

BIAŁYSTOK, 48, 60m², ul. Sokólska, 
os. Białostoczek, umeblowane ciche 
miejsce, 260.000zł 513-739-333

BIAŁYSTOK, 49, 60m², os. Słoneczny 
Stok, Duży balkon, umeblowanie w 
cenie mieszkania. Oferta 1952, tel 
792 534 925 287.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 53m², os. Słoneczny 
Stok, Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe cena 1300 + prąd1.400zł
790-869-096

BIAŁYSTOK, 58, 20m², os. Nowe 
Miasto, . 385.000zł 690-124-907
Ada

CZARNA Białostocka, 33m², ul. ze-
romskiego, cegła, sprzedam miesz-
kanie 2-pokoje czarna bialostocka 
czesciowo umeblowane po remon-
cie sciany panele lazienka elektryka 
4-pietro plus piwnica 189.000zł
884-774-233

MOŃKI, 58, 96m², 2 pokojowe, 
stan deweloperski 268.000zł
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

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, 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

 ĭ BIAŁYSTOK, 48, 10M², UL.
CIEPŁA, OS. SIENKIEWICZA,
CEGŁA, UL. CIEPŁA 21D, TUŻ
PRZY WSFIZ, 3 ODDZIEL
NE POKOJE I KUCHNIA, IIIP.
BALKON, PIWNICA. STAN DO
WPROWADZENIA LUB OD
ŚWIEŻENIA NOWE OKNA .
POŚREDNIKOM DZIĘKU
JĘ 283.000zł 691-130-005

BIAŁYSTOK, 48, 17m², os. Leśna
Dolina, składa się z 3 pokoi, od-
dzielnej kuchni, łazienki z wanną, 
osobnego wc oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy piwnica.
Wymienione okna, Oferta 1943, tel 
507397447 265.000zł853-070-975
Centrum

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

BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 3 po-
koje, dwustronne, bez podatku 
PCC, wykończone w wysokim stan-
dardzie, 6 piętro, winda, możliwość 
miejsca postojowego oraz piwnicy, 
wydanie III - 2021 445.000zł 570-
299-000 Krzysztof 

B I A ŁY S T O K , 5 4,  4 0 m²,  os .
Sienkiewicza, Blok z cegły, I piętro, 
W mieszkaniu wymieniono insta-
lacje elektryczną oraz wyremon-
towano kuchnię. Oferta 1955, tel 
531790134380.000zł853-070-975
Centrum

BIAŁYSTOK, 55m², ul. Aleja Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, 
Mieszkanie, garaż (40000), st.bdb 
475.000zł 729-922-248

BIAŁYSTOK, 56m², ul. al. Jana Pawła 
II, os. Wysoki Stoczek, 3 pokoje w 
nowoczesnym apartamentowcu z 
windą, idealne dla rodziny jak i in-
westycja pod wynajmem 370.000zł
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, 60m², ul. Poleska, os. 
Sienkiewicza, 3 pok. + kuchnia, p.
IV z IV, ul. Poleskiej 21. Duży sa-
lon z możliwością podziału na 2
pok. Duży balkon, piwnica, odręb-
na własność. Pośrednikom dziękuję
339.000zł 784-254-055

BIAŁYSTOK, 61, 02m², os. Bojary, 
blisko centrum, wyposażone, do
wprowadzenia, Oferta 1934, tel
531790139389.000zł853-070-975
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, 34m², os. Wygoda, 
3 pokoje, dwupoziomowe z ogród-
kiem, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia 379.000zł
857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, 64, 80m², os. Nowe
Miasto, 3 pokoje, CEGŁA, duży bal-
kon, wyposażone, tel 531790134
379.000zł 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,
3 pokoje, dwupoziomowe z ogród-
kiem, do samodzielnego wykończe-
nia, stan deweloperski 379.000zł
857-424-016 Apogeum
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BIAŁYSTOK, 70m², os. Białostoczek, 
parter, ładne mieszkanie350.000zł
573-453-527

B I A ŁY S T O K , 71,  5 0 m²,  os . 
Dziesięciny, pustak, 3 pokoje, stan 
deweloperski do samodzielnego 
wykończenia, gotowe do odbioru 
447.000zł 857-424-016 Apogeum 

B I A ŁY S T O K ,  71,  53m²,  os . 
Dziesięciny, pustak, nowy 3 -po-
kojowy apartament z duzym bal-
konem, wykończony, dostępny 
od zaraz 570.000zł 857-424-016
Apogeum 

 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

4+ POKOJOWE

BIAŁSYTOK, 71, 50m², ul. Wiejska, . 
5.500zł/mkw. 698-335-624

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

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

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

B I A ŁY S T O K ,  7 7,  42m ²,  os .
Bagnówka, 4 pokoje, dwupozio-
mewe, stan deweloperski do samo-
dzielnego wykończenia 439.000zł
857-424-016 Apogeum 

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

B I A ŁY S T O K ,  85,  30 m²,  os . 
Sienkiewicza, Atrakcyjna cena, 
idealne pod wynajem, szczegóły 
531790139380.000zł853-070-975
Centrum

WASILKÓW, 190m², część domu
dwu rodzinnego 190m z dział-
ką 310m², podział notarialny,
dwie księgi wieczyste. 420.000zł
793-700-026

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

AU G U S TÓW, 100m², działka
10000m², Kupię dom (lub działkę
pod dom), z własną linią brzegową
jeziora. Szukam spokojnego miej-
sca, chętnie na uboczu, bez bliskie-
go sąsiedztwa. kupie.dzialke.pod-
lasie@gmail.com 1zł 877-352-037

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

B I A ŁY S T O K , 20 0m², dzia łka
1200m², +150m² pow. gospodar-
czej. 850.000zł 795-999-550

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

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

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

BIAŁYSTOK, 240m², os. Jaroszówka, 
działka 760m², stan surowy za-
mknięt y,  wsz ystk ie media.
700.000zł 602-689-876

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

B I A ŁY S T O K , 420m², dzia łka
1500m², Rezydencja - Nagroda
Podlaski Innowator, wiele inno-
wacyjnych rozwiązań, główny cel
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

yj y ą gg
3.200zł

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

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
480.000zł 570-299-000 Krzysztof 

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

KLEJNIKI, 77m², działka 4, 513.00m²,
. 125.000zł 857-338-820 Expert

KLEOSIN, 300m², ul. Zawyki, 2,
działka 500m², Posiadam na sprze-
daż Dom wolnostojący w miej-
scowości Kleosin, Oprócz domu
na posesji jest studnia oraz od-
dzielnie stojący garaż oraz wia-
ta, 607469082 POŚREDNIKOM

ją y g

DZIEKUJE! 550.000zł 607-469-082

 KLEPACZE, 209m², działka 1060m²,
Dom wolnostojący, urządzona działka.
Przy drodze gminnej, z przyłączem do 

gminnej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, z dojazdem do drogi 

asfaltowej w odległości 80 m. 
1.590.000zł 784-254-055

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

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

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

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

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

Porosły, 90m², ul. Owo-
cowa, działka 122m², 
Każdy segment posia-
da ogródek ok.45m², 2 
miejsca parkingowe. 

Salon z kuchnią, łazienka, 
wiatrołap, pomieszczenie 
gospodarcze, 3 sypial-
nie, łazienka. Dostępne 2 
segmenty 430.000zł 728-
808-153 
RADULE, 80m², działka 10600m², 
urokliwe siedlisko nad rzeką, CEN-
GS-1388, tel 853070975 280.000zł
531-790-133 Centrum 

RAJGRÓD, 108m², działka 4573m², 
siedlisko we wsi Kosiły w gmi-
nie Rajgród, możliwa zamiana 
228.650zł 505-797-878

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, działkaSk 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

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  
1.350.000zł 857-338-820 Expert

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki, 
działka 436m², segment środko-
wy, z dużą działką, z garażem dwu-
stanowiskowym, stan surowy za-
mkniety 420.000zł 857-424-016
Apogeum

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki, 
działka 530m², segment skrajny, 
stan surowy zamknięty 449.000zł
857-424-016 Apogeum
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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 

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

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

KOŚCIUKI, działka 1549m², dział-
ka budowlana, media: prąd, woda 
125.000zł 857-424-016 Apogeum

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

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

MARKOWSZC Z Y ZNA, działka
1551m², działka z warunkami za-
budowy, uzbrojenie: prąd, woda, 
kanalizacja 239.000zł 857-424-016
Apogeum 

OGRODNICZKI, działka 2900m², . 
179.000zł 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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, działka 1100m², sprze-
dam w sofi polu 2-dzialki-jedna z no-
wym ogrodzeniem pilnie w sumie
dwie dzialki maja 2000-metrow
wydane warunki zabudowy z gminy
na 2-domki caloroczne z garazem
48.000zł 696-774-177

BIAŁYSTOK, działka 1551m², 7 kilo-
metrów od Białegostoku częściowo
uzbrojona, wydane warunki zabu-
dowy, numer działki 271/4. 150zł/
mkw. 506-830-728

BIAŁYS TO K, działka 1903m²,
na przedłuzeniu ul mickiewicza
1903m² w niewodnicy nargilewskiej
sucha kształtna ma prad, wodociag
utwardzony dojazd internet, mpk
na 2 graniczacych budują sie domy
jedn. 195zł/mkw. 696-566-169

BIAŁYSTOK, os. Kuriany, dział-
ka 4500m², działka budowlana
4500m² i więcej, w miejscowym
planie zagospodarowania prze-
strzennego, budownictwo jedno-
rodzinne. 105zł/mkw.609-405-958

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

BIAŁYS TOK, działka 8280m²,
8280m² na przedłużeniu ul
Mickiewicza w Niewodnic y
Nargilewskiej sucha, 2x 4000m²
bedzie mozna w tym roku podzie-
lic po 2000m², ma prad wodociag
utwardz.dojazd, internet mpk
159zł/mkw. 696-566-169

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

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

DOBRZYNIEWO Kościelne, działka
3000m², Działka z warunkami zabu-
dowy, nr działki 7/17. Dobrzyniewo 
Kościelne Kolonia 70zł/mkw.
570-939-465

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

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

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

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

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 

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

KURIANY, działka 900m², . 150zł/
mkw. 609-405-958

KURIANY, działka 3000m², miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego, budownictwo jedno-
rodzinne. 80zł/mkw. 609-405-958
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BBorówka, Porzeczka, Śliwka, Gruszka i Wiśnia czyli 
Szeregowa Owocowa – to inwestycja MAXBUD GROUP 
DEVELOPMENT, która powstaje w Kolonii Porosły 

w gminie Choroszcz. Docelowo będzie tam 80 domów
szeregowych w ośmiosegmentowych zabudowach i co ważne 
każdy z własnym ogrodem. Przyroda na wyciągnięcie ręki 
a także szybki dojazd do Białegostoku to najważniejsze, 
ale nie jedyne atuty zamieszkania w Podlaskich Sadach.

Kolonia Porosły graniczy z Łyskami. To właśnie tam powsta-
ły pierwsze szeregówki Podlaskich Sadów. Zarówno Łyski jak 
i Kolonia Porosły to niewielkie, malowniczo położone wsie, gra-
niczące z Białymstokiem. Na początku XX wieku liczyły zaledwie 
kilkadziesiąt domów i niewiele ponad 200 mieszkańców. W ostat-
nich latach wiele osób zdecydowało się tam zamieszkać. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają nowe domy i nie ma w tym nic dziwnego, 
ponieważ jest to miejsce pełne uroku, otoczone przyrodą, a nieopodal 
zlokalizowana jest wytwórnia naturalnych soków owocowych. Stąd 
też pomysł dewelopera na nazwę osiedla w Kolonii Porosły, a także 
poszczególnych szeregów. Jednym słowem Szeregowa Ogrodowa 
gwarantuje ciszę, spokój, kontakt z przyrodą.

DOM Z OGRODEM NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Budynki wchodzące w skład inwestycji Szeregowa Owocowa 
będą harmonizowały z poprzednimi etapami, jednocześnie 
cechując się bardziej nowoczesnym designem czy kolorystyką.

– Zaprojektowane są w optymalnym metrażu i rozkładzie 
pomieszczeń tak, aby stwarzały potencjał do realizacji własnych 
koncepcji przy wykończeniach. Do wyboru będzie dom na działce 
narożnej z ogrodem około 120m² oraz dom wewnętrzny z ogro-
dem około 45m².

Do każdej szeregówki przynależne dwa miejsca parkingowe
wyłożone kostką brukową łącznie z dojazdem – mówi Karol
Frankowski z MAXBUD GROUP DEVELOPMENT.

Wewnątrz domu na parterze projektanci zaplanowali salon
z aneksem kuchennym, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze
oraz wiatrołap. Na piętrze będą trzy niezależne sypialnie oraz
przestronna łazienka. Całość segmentu czyli 90m² – funkcjonalne 
i komfortowe.

Kolejnym atutem inwestycji deweloperskiej jest wykorzysta-
niem wysokiej klasy materiałów,

W konstrukcję budynku zostały wkomponowane istotne ele-
menty budowy wykorzystane przy wcześniejszych etapach, które 
decydują o solidności i energoszczędności. To m.in:

  pustak ceramiczny, pokrycie dachówką
  poddasze docieplone wełną gr.40cm
  elewacja tynk silikonowy na styropianie grafi towym
  duże okna tarasowe od strony południowej, przez nie po-
zyskujemy ciepło z promieniowania słonecznego.

Dzięki tym komponentom, a także dzięki nowoczesnym 
technologiom dom staje się produktem trwałym i stabilnym, 

MAXBUD GROUP DEVELOPMENT S .    . .   . MAXBUD GROUP DEVELOPMENT S .    . .   . 

Podlaskie Sady – to może byćPodlaskie Sady – to może być

DOSTĘ
PNY OSTATNI S

EGMENT

DOSTĘ
PNY OSTATNI S

EGMENT

pow. 90m², ogródek 45m², 430.000 zł

pow. 90m², ogródek 45m², 430.000 zł

kolejny etap - W
RZESIE Ń 2021

kolejny etap - W
RZESIE Ń 2021
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zapewniając wygodę i komfort w codziennym funkcjonowaniu, 
co tym samym znacząco wpływa na jakość życia.

Do osiedla umożliwiony jest całkowicie bezproblemowy, as-
faltowy dojazd. Domki usytuowane są bezpośrednio przy głównej 
asfaltowej drodze łączącej miejscowość Fasty, Kolonię Porosły oraz 
Łyski w gminie Choroszcz. Tym samym umożliwiony jest wygodny 
dojazd zarówno od Szosy Ełckiej, jak i Trasy S8 na Warszawę. Zaś 
do drogi lokalnej łączącej Choroszcz Białystok z przystankami 
MPK jest około 600m. Sam dojazd do Białegostoku zajmuje 
dosłownie kilka minut.

Deweloper zadbał o wszystkie niezbędne media (kanalizacja,
gaz, prąd, internet światłowodowy). W przyszłości zaś powstanie 
duży sklep ogólnospożywczy.

Kompleks nie graniczy bezpośrednio z innymi obiektami,
w bliskiej okolicy są umiejscowione pojedyncze zabudowania
jednorodzinne.

Podsumowując – Szeregowa Owocowa to niebanalna archi-
tektura, funkcjonalność i komfort. Położenie z dala od miejskiego 
zgiełku, w bezpośrednim sąsiedztwie zielonych łąk, pól i lasów 
to marzenie, które bardzo łatwo można zrealizować.

O FIRMIE

MAXBUD GROUP DEVELOPMENT Sp. z o.o. działa na ryn-

ku od 1997 roku i na swoim koncie ma wiele rozmaitych

projektów budowlanych, takich jak domy jednorodzinne,

zabudowy bliźniacze i szeregowe czy budynki użyteczności

publicznej. To jedna z nielicznych fi rm, która może pochwalić

się realizacją obiektów sakralnych.

Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i dbałości o ja-

kość produktu deweloper jest gwarancją solidnych, trwałych

i komfortowych domów.

KONTAKT

MAXBUD GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.

UL. SERWISOWA 9

16-070 ŁYSKI

BIURO BUDOWY

POROSŁY-KOLONIA UL.OWOCOWA 97

BIURO@PODLASKIESADY.PL

728 808 153

728 809 284

T  S  OT  S  O

Twoje miejsce na ZiemiTwoje miejsce na Ziemi
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Zamieszkać w PorosłachZamieszkać w Porosłach
ŚŚwieże powietrze, z dala od miejskiego zgiełku,

blisko lasów, łąk a jednocześnie z doskonałym 
dojazdem do centrum – tak w wielkim skrócie można

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

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

Osiedle „NA STOKU” to kompleks 2-lokalowych szeregówek 
jak również podpiwniczonych zrealizowanych w 1 i 2 etapie 3 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Docelowo 
w 3 etapach zrealizowane zostaną 42 budynki. W pierwszym zre-
alizowanym w 2020r. etapie wybudowano 6 domów. W drugim 
etapie do końca 2-kwartału bieżącego roku wykonane zostały 
kolejne 2 szeregi w skład których weszło 13 domów z terminem 
zakończenia w 2 kwartale 2021 r.

Pozostałe zaprojektowane w 3 etapie 23 budynki zgrupowane 
w 4 szeregach zrealizowane zostaną do końca 2022 r.

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

CZAS NA POROSŁY

Osiedle „Na Stoku” powstaje w miejscowości POROSŁY 
(gmina Choroszcz) na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Krętej. Jego 
przyszli mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji, 
a dodatkowym atutem będzie komunikacja miejska i zmoder-
nizowany w ubiegłym roku węzeł komunikacyjny „Porosły”, 
który zapewnia bezkolizyjną komunikację w kierunku centrum 
Białegostoku oraz Warszawy. Niewątpliwym atutem tego miejsca 
jest fakt, że developer w planach uwzględnił miejsca parkingo-
we i zadbał o przestrzeń rekreacyjną w obrębie osiedla, a także 
miejsca parkingowe dla rowerów.

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

Wybór Osiedla w Porosłach na pewno ucieszy miłośników pie-
szych, leśnych wędrówek, bo tereny leśne są tutaj na wyciągnięcie 
ręki. W niedalekiej odległości są również ścieżki rowerowe, czy tak 

popularny wśród mieszkańców Białegostoku i okolic Park Linowy 
„Jeroniki”. Również Choroszcz jest miasteczkiem położonym 
w dolinie malowniczej Narwi i ma dość sporo do zaoferowania.

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

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

Dodatkowo w cenie mieszkań są również miejsca parkingowe.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROPOZYCJĄ CHCĄCE UZYSKAĆ INFORMACJE 

O INWESTYCJI MOGĄ SWÓJ AKCES ZGŁOSIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

NA ADRES: 

BIURO@INWESTYCJEEKRASOWSKI.PL

W OFERCIE SĄ MIESZKANIA W SZEREGÓWKACH:

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

O FIRMIE

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

Siedziba fi rmy: ul. Mazowiecka 
48 lok. U2. Białystok

strona internetowa:
http://www.inwestycjeekrasowski.pl



MICHAŁOWO, działka 3000m², 
Duże działki 4x3tys.m² z WZ na 
4 domy jednorodzinne i budynki 
gospodarcze, 5km od Michałowa, 
30km od Białegostoku dojazd as-
faltowy media PKS, 210tys. 1 duża 
działka 210.000zł 505-017-413

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

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

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

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

MOŃKI, ul. Aleja Wojska Polskiego, 
os. Type a choice below ..., dział-
ka 1950m², Sprzedam działkę bu-
dowlaną obrzeża miasta Mońki 
ulica Puchalskiego. Geoportal360.
pl działka nr. 52/8. 60.000zł
506-098-914

OLECKO, działka 7100m², Golubie 
Wężewskie, prąd, woda przy dział-
ce, dłuższym bokiem wzdłuż drogi. 
120.000zł 511-928-792

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

 Siemianówka, działkaSi 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

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w sofi polu
-3km za krolowym mostem -wyda-
ne z gminy warunki zabudowy na
dom caloroczny z garazem-47.500zl
47.500zł 884-774-215

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  

TYKOCIN, działka 858m², Sprzedam 
działki o numerach 1788/5 o po-
wierzchni 858m oraz 1788/6 o
powierzchni 917m położone w
Tykocinie przy ulicy Piekarskiej.W
sąsiedztwie domy jednorodzinne.
128.700zł 790-375-224

WARSZAWA, działka 23000m²,
Aleksandrów, obok Tarczyna, 25
km od Wwa, 3/4 ha lasu sosnowe-
go, pozwolenie na budowę 500m²
+ budynki gospodarczo-przemysło-
we, dobry dojazd, media15zł/mkw.
665-175-129

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

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

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

Z AMBRÓW, działka 10000m²,
Działka pod zabudowę, w dobrej lo-
kalizacji. 150zł/mkw. 516-959-918

ZAŚCIANKI, os. Zaścianki, działka
980m², kształtna działka z warun-
kami zabudowy, 255.000zł 857-
424-016 Apogeum 

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, działka 1647m², działka
budowlana, pod zabudowę jedno-
rodzinną, również bliźniaczą lub 
szergową 527.040zł 857-424-016
Apogeum 

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

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

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

BIAŁYS TOK, działka 8000m², 
Działka rolna z możliwością zabu-
dowy 30zł/mkw. 694-274-553

BIAŁYSTOK, działka 20000m², 
działki w Porosłach 110zł/mkw.
604-447-716

BIELSK Podlaski, działka 1m², działki
rolne, obecnie nie koszone, Suraż 
078h - 20000zł, Kleszczele 0, 84h - 
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13000zł, nie pod zabudowę KRUS,
inwestycjnie, obecnie nie uprawia-
ne 15.000zł/ha 883-268-383

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

BIELSK Podlaski, os. podlaskie, dział-
ka 39116m², Sprzedam ziemię orną
w jednym kawałku o powierzchni
3, 83 ha po 42000 za hektar we
wsi Widowo gmina Bielsk Podlaski.
45.000zł/ha 501-138-589

BIELSK Podlaski, działka 70000m²,
mam do sprzedania ziemie rolna 3
4 kl w miejscowosci niewino boro-
we 7 ha w dwoch kawałkach dobry
dojazd obreb 0025 numery działek
93, 1 93, 2 93, 4 394, 4 50.000zł/ha
532-461-775

CZYŻEW, działka 1m², (1993) 2000
mth, pierwszy właściciel. 1zł
666-528-681

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

 DROHICZYN, os. Wólka Zamkowa,
działka 10700m², 0, 46h (starorzecze

Bugu), leśna (0, 57ha), w Wólce
Zamkowej - tuż przy trasie Warszawa -
Siemiatycze (130 km od stolicy i 25 km 
za Sokołowem Podlaskim)  420.000zł

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

G M . M I C H A Ł O W O , d z i a ł k a
50000m², w Naturze 2000 proszę o
oferty telefoniczne 1zł604-447-716

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

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

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

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

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

 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

ZAMBRÓW, działka 7300m², Udział
we wspólnocie gruntowej, kontakt
po 17. 200.000zł 739-608-395

REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, ul. ciołkowskiego, 
działka 300m², działka 300m², ni-
skie roczne opłaty 170zlł, jest do-
mek, woda była, obecnie trzeba 
tylko podłączyć, prąd jest obok, 
najlepsza lokalizacja, mpk 22 bli-
ziutko, zdjęcia na email 39.000zł
696-566-169

BIAŁYSTOK, działka 2200m², Działka 
rekreacyjna 2200m². Rybniki 35zł/
mkw. 694-274-553

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², re-
kreacyjno- budowlana, plan na 
budowę, z dostępem do jeziora 
Kisajno +media. 130zł507-960-008

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

NOWODWORCE, działka 800.00m², 
działka rekreacyjna na terenie ROD 
JAROSZÓWKA 90.000zł 857-424-
016 Apogeum

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

TYKOCIN, działka 900m², działka 
rekreacyjna, nad rzeką 13.000zł
609-931-017

POD INWESTYCJE
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

ZŁOTORIA, działka 8000m², z wła-
snym parkingiem dla samocho-
dów TIR, teren równy i suchy + Vat 
1.400.000zł 604-447-716
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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



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

KO BY L I N B O R Z Y M Y, działka 
4600m², kontakt po 17 godzinie. 
16.000zł 739-608-395

MOŃKI, ul. Aleja Wojska Polskiego, 
os. Type a choice below ..., dział-
ka 2000m², Sprzedam działkę le-
śną (sosna) obrzeża miasta Mońki 
ulica Puchalskiego. Geoportal360.
pl działka nr. 52/8 35.000zł
506-098-914

NAREW, os. gm. Narew, dział-
ka 50000m², działki leśne ponad 
5ha, cena do uzg.  32.000zł/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

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

AUGUSTÓW, działka 1000m², 
Kupię działkę siedliskową do 
1000m² wraz z domem drewnia-
nym, może być do remontu w okoli-
cach Augustowa, Płaskiej, Nowinki, 
Sejn, Starego Folwarku, Wigier 1zł
739-568-078

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 1200m², Działka Siedliskowa
15.000zł 603-702-300

DĄBROWA Białostocka, dział-
ka 3800m², .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

DĄBROWA Białostocka, działka
9400m², Wesołowo, z zabudowa-
niami. 200.000zł 603-702-300

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

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 560tyś, żubrynek 9, 16-420
gm.Raczki 560.000zł 515-514-035

Z AMBRÓW, działka 10200m²,
Siedlisko z zabudowaniami bli-
sko S8 gmina Rutki 280.000zł
889-681-068

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 

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

GRABÓWKA, ul. Ciołkowskiego 
11/1, Wynajmę lokal usługowo-
-handlowy 120m², Ciołkowskiego 
11/1, Grabówka. Ogrzewanie, kli-
matyzacja, internet, alarm, toa-
leta, 2350 zł ne  o wliczony koszt 
ogrzewania oraz wody 2.350zł
604-272-229

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

 BIAŁYSTOK, lokal o pow. 77, 90 m² 
położony na parterze budynku 
usługowo-handlowego przy ul. 

Wasilkowskiej 1, niepłatny parking, 4
pomieszczenia usługowe, 2 łazienki, 

duży hol.  3.000zł 609-909-607

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

Garaże i miejsca postojowe

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

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

BIAŁYSTOK, Miejsca postojowe pod
apartamentowcami, kilka lokalizacji
30.000zł 604-447-716

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona,
Miejsce postojowe w podziemnym
parkingu, ul. Waszyngtona 38160zł
666-528-681

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

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

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

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

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

SUWAŁKI, umeblowane, w pobli-
żu szkoła podstawowa 10, szpi-
tal, przychodnia, dla pracujących
i niepalących, może być rodzinie,
od grudnia zaliczka 1000zł. 300zł
797-846-753

BIAŁYSTOK, os. dojlidy, z nie-
rdzewki, 60m², może służyć jako 
kontener odbiór własny 10.900zł
604-447-716

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

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

BIAŁYSTOK, 63m², ul. Skłodowskiej, 
3 Pokoje, bezpłatna prezentacja 
650zł/pokój 577-003-440

PROTASY, 150m², Do wynajęcia bu-
dynek gospodarczy 150m² 1.500zł
608-038-957

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, 70m², os. Centrum, 
Lokal przy ulicy Grochowej. Wejście 
do lokalu z poziomu chodnika, Lokal 
pod usługi, handel, biuro  3.500zł
506-911-875

BIAŁYSTOK, 64m², os. Zielone
Wzgórza, Mieszkanie 3pokoje + 
kuchnia, najchętniej dla osób bez-
dzietnych, bez zwierząt, dużo skle-
pów, dobry dojazd 1.000zł/+opłaty
796-614-053

BIAŁYSTOK, 64m², ul. Wiatrakowa 
3, os. Antoniuk, Mieszkanie ume-
blowane 64m², salon z aneksem 
kuchennym + 2 pokoje, kaucja 2000 
2.400zł 722-316-928

BIAŁYSTOK, 44m², os. Mickiewicza, 
Mieszkanie umeblowane dwu-
stronne, +czynsz i liczniki, od sierp-
nia, dla 1 osoby, tel. po 16 800zł
539-625-935

BIAŁSYTOK, ul. Mickiewicza, os. 
Centrum, Mieszkanie w centrum 
miasta blisko sklepów i autobu-
sów oraz galerie  300zł/mkw.
516-199-362

BIAŁYSTOK, 25m², os. Śródmieście, 
Pokój umeblowany, dla kobiet, stu-
dentek 500zł 514-158-749

BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska, 
Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 
oddzielna kuchnia, po remoncie 
1.200zł 692-514-232

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

BIAŁYSTOK, ul. Kaczorowskiego,
Wynajmę mieszkanie, nowe bu-
downictwo, garderoba, dwa bal-
kony wysoki standard wykończe-
nia.25.000zł/+opłaty666-528-681

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

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

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

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

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
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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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Konstytucji 3-maja,
wynajmę mieszkanie, umeblowane,
od zaraz. 400zł 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. 400zł
698-335-624

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

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

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

HAJNÓWKA, Poszukuję do wydzier-
żawienia siedliska na Podlasiu. Z
budynkami. Może być do remon-
tu. Rozważę każdą propozycję. 1zł
729-831-436

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

Kupię

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

BIAŁYSTOK, Działka pod agro-
turystykę blisko Białegostoku
605-332-730

Białystok, Kupie miesz-
kanie w Białymstoku do 
59m trzypokojowe do 
3 pietra dwustronne z 
meblami budynek niski z 

cegły z księgą wieczystą 
bez pośredników.  694-
897-532 

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

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

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

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

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

ZAMBRÓW, Kupię garaż blaszak 
797-563-979

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

BIAŁYSTOK, Kupię nieduży do-
mek okol ice B ia łegos toku, 
Moniek, Tykocina, do 140tyś 1zł
531-540-521

HAJNÓWKA, Kupię ziemię rolną 
lub łąkę powiat Hajnówka, Bielski 
Podlaski, Milejczyce, Grodzisk 
666-258-681

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

BIELSK Podlaski, Witam zajmuje-
my się -skupem lasu na pniu -sku-
pem lasu razem z gruntem -skupem 
drzew gotowych ściętych sosna, 
świerk, brzoza, olcha i inne każda 
ilość płatność gotówką -wycinką 
drzew niebezpiecznych -reku250zł/
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-
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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



ków itp -wycinka drzew -skup i wy-
cinka drewna na pniu wszystkie 
gatunki -skup drewna. 250zł/szt.
735-160-749

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

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

B I A ŁY S T O K , dzia łka na os . 
Bagnówka, chetnie o dużej po-
wierzchni 604-447-716

BIAŁSYTOK, kupie mieszkanie 2-po-
koje w bialymstoku do-250.000zl 
max ymalnie do 40 -metrow  
250.000zł 696-774-177

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

Meble

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

BIURKO z kontenerem, fotel skó-
rzany, leżanka - stan bdb 100zł/szt.
604-650-449 Białystok 

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

KOMODA 217x50, styl ludwikow-
ski 2.000zł 577-003-440 Białystok

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

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

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

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

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

NOWE łóżko polowe 250zł 663-501-
536 Siemiatycze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOFA 2-osobowa kolor szary stan
bdb. 800zł 506-024-372 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel,
lepszy gatunkowo materiał. 570zł
884-774-215 Białystok 

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

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel dowoz na terenie
bialegostoku za darmo wnosze-
nie odplatnie 570zł 537-191-795
Białystok

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

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

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

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

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

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

Wyposażenie wnętrz

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

BRAMA garażowa uchylna do góry, 
kolor brązowy, ocieplona 1.200zł
511-616-141 Łapy 

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

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

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

KOLOROWE szklanki i kieliszki ozdo-
bione złotem 5zł/szt. 857-333-700
Białystok 

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

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

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

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

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

OKNO, kolor machoń, 143x116, 
dwuszybowe, rolety wewnętrzne 
pod zabudową 600zł 511-616-141
Łapy

PODUSZKI używane 40x60 cm, 
z pierza (z możliwością wykorzy-
stania pierza) 25zł/szt. 605-451-
014 Ełk 

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

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

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

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

OKNA używane, 140X2, 37, 2 sztuki, 
140x146 jedno okno 140 zł 100zł/
szt. 666-221-722 Białystok 

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

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

ŻYRANDOL nowy drewniany 3-ra-
mienny, brązowym. 70zł 794-729-
290 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. 3cm.  
10zł/m² 511-928-792 Zambrów 

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

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

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

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

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 606-262-582
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 80 pokojowe i łazienko-
we białe. 50zł/szt. 609-405-958
Białystok 

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

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

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

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

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

DRZWI wejściowe, metalowe 90,
kolor machoń, używane 600zł 511-
616-141 Łapy 

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

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

DRZWI zew. metalowe, ocieplo-
ne pianką, kpl. nowy gotowy do
montażu(próg, 2 zamki, wkład-
ki, klamka), kolor złoty dąb.
wym.97x205cm.Drzwi prawe.
790zł/całość 794-290-227 Białystok

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

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

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

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

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

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-616-
814 Białystok
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GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży.
150zł 794-729-290 Białystok 

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

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

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

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

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

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

KABEL ziemny, miedziany 5x6mm²,
20mb. 320zł798-812-576 Białystok

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

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

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

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

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

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

KRĄG 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 

KUPIE rury lub teowniki na słupki.
1zł 797-563-979 Zambrów 

KUPIĘ 300 m² blachy trapezowej
w rozsądnej cenie może być drugi
gatunek. 1zł 661-826-954 Sokółka

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 

METALOWE beczki na paliwo 
200l, 15szt 50zł/szt. 795-427-043
Hajnówka 

NA bazie tego modułu FACHOWIEC 
może skonstrupwać Pompę Ciepła 
(woda-woda bądż glikol-woda) 
Do wymiany wymiennik płytowy 
kosztuje ok 600 zł Moduł 15 kW  
4.000zł/szt. 606-758-757 Białystok 

NAMIOT foliowy 2x5m, konstrukcja 
składana z rurek.  350zł 795-999-
550 Białystok 

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 betonowe110zł501-
647-161 Grajewo 

OKNA 5 szt 87 x 144 cm Drzwi 1 szt 
87 x 229 cm Z ościeżnicami. Okucia 
starego typu z „wajchą” 3 szyby. 
Kolor - BIAŁE 300zł/szt. 606-758-
757 Białystok 

OKNA 5 szt 87 x 144 cm Drzwi 1 szt 
87 x 229 cm Z ościeżnicami. Okucia 
z „wajchą” 3 szyby. Kolor - BIAŁE 
Cena do uzgodnienia w zależności 
od ilości zakupionych. 450zł/szt.
606-758-757 Białystok 

OKNA 5 sztuk 3 szyby okucia stare-
go typu z wajchą, wymiary 80 cm 
szer x 140 cm wys Drzwi 1 szt 3 
szyby wymiary 90 cm szer 225 cm 
wysokość. 300zł/szt. 606-758-757
Białystok 

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

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

PRZEPŁY WOW Y podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200zł 505-302-
976 Kolno
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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. Ostatni 
etap rozpoczę-
ty. Termin re-
alizacji III eta-
pu: II kw. 2021 
- IV 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

MAXBUD GROUP DEVELOPMENT
16-070 Łyski,

ul. Serwisowa 9
tel. 728 808 153, 

728 809 284
www.podlaskiesady.pl  

Klimatyczne Osiedle domów szeregowych Szerego-
wa Owocowa w Porosłach przy ul. Owocowej. Dwu-
kondygnacyjne segmenty w stanie developerskim,
każdy 90m2  z ogrodem 40-45m2. Na parterze sa-

lon z aneksem kuchennym, łazienka, wiatrołap i po-
mieszczenie gospodarcze, na piętrze 3 niezależne 
sypialnie i przestronna łazienka oraz strych. W ce-

nie 2 miejsca parkingowe. Wszystkie media! Wyso-
ki standard wykończenia. OSTATNIA OKAZJA - do-
stępne tylko 2 segmenty Borówka nr 4 i Porzeczka 
nr 5. Kolejny etap Gruszka rusza we wrześniu 2021.

Gotowe do
odbioru.

430.000zł



PRZETRZĄSACZ 4 bębnowy do sia-
na class, szer. robocza 4, 20.  250zł/
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 stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości.  12zł/mb 795-999-550
Białystok 

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

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

STAL do rozbiórki 10 ton 10.000zł
516-959-918 Zambrów

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

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

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 4zł/szt. 600-768-549 Bielsk
Podlaski 

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

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

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

SZKŁO szklarniowe 100x60, harto-
wane, oryginalne. 1000szt 20zł/szt.
516-959-918 Zambrów 

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

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

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

TARCICA dębowa sucha 6% wilgot-
ności 2m³ 2.500zł/m³ 606-379-675
Siemiatycze

TARCICA dębowa szeroka 80 -60 
cm 4m³ 2.500zł/m³ 606-379-675
Siemiatycze

TARCICA jesionowa 11m³ 2.000zł/
m³ 606-379-675 Siemiatycze

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

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

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 

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

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

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

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

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

ZBIORNIK na olej opałowy lub na-
pędowy, 1500 l 500zł 889-203-882
Choroszcz

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

DRUT spawalniczy. 30zł 856-616-
814 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 

FORMY do produkcji płytek typu ka-
mień łupany XXI wieku, 2 komplety, 
udzielę informacji odnośnie pro-
dukcji 2.000zł/szt. 605-451-014 Ełk 

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

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 

ODDAM za rozbiórkę budynek go-
spodarczy z bala o wymiarach 4x9 
1zł 507-022-423 Oliszki

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

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

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

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

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

PŁY T Y 3m/1, 50m, z dowozem 
68zł/m² 570-813-810 Wysokie 
Mazowieckie

RAMY okienne 2- szybowe 80x110,
80x140. 25zł/szt. 515-689-651
Ostrów Mazowiecka 

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

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

AGD

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 

MAGIEL domowy rosyjski 200zł
602-634-044 Białystok

PRALKA Frania. 150zł 857-333-700
Białystok 

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

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

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

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

KUCHENKI gazowa i elektryczna - 
małe, turystyczne, używane 25zł/
szt. 605-451-014 Ełk 

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

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

PRALKA automat 250zł 609-499-
004 Pisz 
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Szeregówka z ogrodem Szeregówka z ogrodem 
czy mieszkanie w bloku?czy mieszkanie w bloku?
NNiebanalna architektura, funkcjonalność, jakość

wykończenia i komfort. Dodatkowo położenie
z dala od miejskiego zgiełku, w bezpośrednim

sąsiedztwie zielonych łąk, pól i lasów. To atuty inwestycji
fi rmy Sokołowscy Nieruchomości, która powstaje przy ulicy 
Karola Puchalskiego w Białymstoku. Obecnie w sprzedaży 
jest trzeci etap budowy bardzo popularnego osiedla Green
Garden, na które składają się nowoczesne szeregówki.

– Od samego początku istnienia fi rmy, za cel stawialiśmy 
sobie innowacyjność i wszechstronność usług. Dzięki tak holi-
stycznemu podejściu, nasza działalność deweloperska szybko 
spotkała się z uznaniem wśród Klientów i ekspertów na terenie 
miasta Białystok. Każdy profesjonalny deweloper zdaje sobie spra-
wę z tego, jak wiele dobrego może zaoferować swoim Klientom 
dzięki stałemu rozwijaniu zakresu swoich usług i inwestowaniu 
w jakość. Staramy się świecić przykładem pod tym względem 
i dbać o każdy szczegół – od projektu, aż do wykończenia – mówi 
Aneta Sokołowska, właścicielka fi rmy.

Co wyróżnia najnowszą inwestycję dewelopera Sokołowscy 
Nieruchomości? Po pierwsze lokalizacja w bezpośrednim sąsiedz-
twie terenów zielonych, po drugie przystępna cena, po trzecie 
niebanalny wygląd. Szeregówka w pięknej okolicy czy mieszkanie 
w blokowisku? Odpowiedź jest prosta.

ZIELONA I BEZPIECZNA OKOLICA.

W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko 
szkoła, przedszkole, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie 
o 12 minut samochodem.

Atrakcyjna szeregówka na białostockiej Bagnówce kosztuje 
tyle samo co dwupokojowe mieszkanie. Ci, którzy zastanawiają 
się nad swoim własnym miejscem na ziemi, niewątpliwie powinni 
pochylić się na ofertą Sokołowscy Nieruchomości.

TANIO I BEZCZYNSZOWO

Aktualnie w sprzedaży jest trzeci etap inwestycji. W sprzedaży 
są lokale o powierzchni ponad 67 i 77 mkw. Każdy z nich ma wła-
sne miejsce na zaparkowanie samochodu, ale przede wszystkim 
ogród będący naturalnym przedłużeniem jasnych przestrzeni 
parteru domu. W bardzo funkcjonalnych wnętrzach można bez 
prproboblelemumu zzaiainsnstatalolowawaćć kokomiminenek,k, aa nnowowococzezesnsnee tetechchnonolologigie e
ococieieplpleneniaia bbbududynynkuku wwpłpływywajjająą nana nniisiskikikieee kokokoszszttyty uutrtrtrzyyzymamamanininia aa nininie-e-e
rurururuchchchchhhoomomommmośośośośościcicicic ... MiMiMiMiM eseseseszkzkzkzkz ananananiaiaiaiaaa zzzz ooooogrgrgrgródódódóódódóddkiikikikikikk ememememem wwwww JJJJJJJasasasasasa pipipiipipis ss s s 22222 sąsąsąsąsą dddddosososoostętętęętętęt pnppnnpnp e e e jujuujuż ż ż
odododododod 333797979797977 ttttttyysysysy ięięięięięęcycycycycyy zzzzzł…łł…ł…ł…… aaaaaa ssssssąą ąąą ą totototo lllllokokokokokkalalalalalle e e bebebbebebeb zczczczczcczyzyzyzyzyzynsnsnsnsnszozozozozozowewewewew ...
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fi rma z branży nieruchomości. Swą działalność prowadzi 
już od roku 2008.

W ofercie dewelopera znajdują się atrakcyjne nieruchomości 
deweloperskie, które trafi ą nawet w najbardziej wyrafi no-
wane gusta – niezależnie od tego, czy priorytetem klienta 
jest prestiżowa lokalizacja niedaleko centrum miasta, czy 
kameralne osiedle położone w spokojnej okolicy.

KONTAKT:
„Sokołowscy Nieruchomości” sp. z o.o.

ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok.
Telefon: 85 742 88 48, 85 742 88 58
www.sokolowscynieruchomosci.pl

Adres e-mail:
biuro@sokolowscynieruchomosci.pl



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

Remontowo-budowlane

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, płyt-
ki, suche tynki, sufi ty podwieszane,
panele podłogowe, montaż mebli z
paczki, biały montaż, montaż drzwi
wewnętrznych, wyburzenia. 518-
546-217 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

P R O F E S J O N A L N A  E K I P A
REMONTOWO-BUDOWLANA wyre-
montuje twoje mieszkanie zapew-
niamy szybkie terminy doświad-
czonych fachowców profesjonalne

narzędzia oraz pomoc w zakupie i 
przewiezieniu materiałów na miej 
726-233-590 Białystok 

PLANUJESZ remont ? Zadzwoń
po sprawdzoną ekipę Krzysztofa 
Stalowego. Zapewniamy profesjo-
nalną wycenę doświadczonych fa-
chowców terminowość prac oraz 
solidne wykonanie. 726-233-590
Białystok 

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

PRZYJMĘ zlecenia na wykończe-
nia mieszkań deweloperskich. 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/WYKOŃCZENIA kom-
pleksowo.  518-546-217 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 

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok 

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

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

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe. 795-
566-445 Białystok 

USŁUGI elektryczne.Naprawa, mon-
taże. 50zł 883-688-417 Białystok

USŁUGI hydrauliczne.50zł883-688-
417 Białystok 

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

Transport-przeprowadzki
BAGAŻÓWKI przeprowadzki-drob-
ne z ekipą, realizujemy nietypowe 
zlecenia, wnoszenie, znoszenie, 
przestawianie np.mebli. 537-191-
795 Białystok 

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

TRANSPORT busami dostawczymi 
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-
najecia busa do przewozu rzeczy 
lub przeprowadzki 884-774-215
Białystok 

TRANSPORT busami dostawczymi 
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-

najecia busa do przewozu rzeczy
lub przeprowadzki 884-774-233
Białystok 

TRANSPORT busami dostawczymi
do 1, 5t kontener z windą, do wy-
najęcia z kierowcą mozliwosc wy-
najecia busa do przewozu rzeczy
lub przeprowadzki 884-774-215
Białystok 

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

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

BAGAZOWKI transport mebli agd-
-rtv kartony worki ubrania rzeczy
osobiste ksiazki kosmetyki motocy-
kle Quady skutery czesci samocho-
dowe sprzet sportowy inne rzeczy
884-774-215 Białystok 

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

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia
do przeprowadzki lub przewozu
rzeczy i moga panstwo pakowac
swoje rzeczy z wlasna ekipa do no-
szenia 537-191-795 Białystok 
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Budmex Mieszkania Sp. zo.o.
ul. 3 Maja 14, 16-070 Choroszcz

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

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

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

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

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

Przedsprze-
daż budynku D
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Kreatywność w aranżowaniu wnętrzKreatywność w aranżowaniu wnętrz
WWspółczesne trendy w aranżacji wnętrz nie 

zmieniają się w takim tempie jak trendy 
odzieżowe, jednak w tym przypadku problem 

jest nieco inny. Większość osób nie ma styczności z szeroko 
rozumianą architekturą przestrzeni. W związku z tym 
projektowanie wnętrz na własna rękę może okazać się
dużo trudniejsze niż nam się na początku wydawało.
Brak określonego punktu zaczepienia czy zbyt duży 
wybór materiałów, wyposażenia może skutecznie 
ostudzić zapał. Jak wyjść zatem z tego impasu?

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest ostatnimi czasy współ-
praca z architektami wnętrz.

– To prawda, wykonując ten zawód możemy udzielić 
nieocenionych porad w zakresie najlepszych rozwiązań archi-
tektonicznych w przestrzeni, którą zainteresowani są klienci. 
Bierzemy pod uwagę indywidualne preferencje i wyczucie stylu, 
dzięki temu nie trzeba się martwić ze efekt pracy całkowicie 
rozminie się z oczekiwaniami – mówi Mateusz Czeczko, 
architekt wnętrz z biura Czeczko Design Studio.

Podczas wstępnych rozmów wystarczy, że klient odniesie 
się do wstępnych propozycji, tablicy inspiracji czy gotowych 
projektów. To pomoże określić gust jak i estetykę, w której klient 
czuje się najlepiej.

– Dzięki temu można oszczędzić czas, nerwy i dodatkowo 
można być całkowicie spokojnym, że zatrudniony architekt 
wnętrz stanie na wysokości zadania. Trzymamy się ustalonych 
wytycznych, wzbogacamy je o interesujące rozwiązania, które 
mają szansę znacząco unowocześnić przestrzeń jak i polepszyć 
jej użytkowość – dodaje Mateusz Czeczko.

Nie można zapominać także o innej bardzo istotnej zalecie 
zatrudniania architektów wnętrz. Powierzając mieszkanie czy dom 
kreatywnym ekspertom mamy dostęp do wielu różnorodnych 
inspiracji, śledzimy współczesne trendy.

– Umiejętnie i profesjonalnie potrafi my mieszając rozwią-
zania, które nie tylko maja być estetyczne wizualnie ale tez 
ergonomiczne I funkcjonalne. Dzieki temu klienci mają absolutną 
pewność, że efekt prac będzie zaskakujący nie tylko dla domow-
ników ale również dal gości – mówi architekt wnętrz.

Czy usługi architekta wnętrz stanowią dużą część budżetu 
klienta? Absolutnie nie! Cena za projekt uzależniona jest od po-
wierzchni, stylu w którym ma być projektowane wnętrze, a także 
od budżetu inwestora. Ilość detali czy czasu realizacji wnętrza 
oraz czy architekt wnętrz ma sprawować nadzór nad realizacją, 
są bardzo istotne. Niestety przy wyborze biura projektowania 
wnętrz decydującą rolę odgrywa cena za projekt, a nie profesjo-
nalizm biura/projektanta czy też jego doświadczenie. I tu trzeba 
powiedzieć sobie jasno, że nie jest to najlepsza droga w kreowaniu 
wnętrz, szczególnie, że to wnętrza w 100% decydują o wygodzie 
i komforcie użytkownika.

Dzięki odpowiednim sposobom architekci mogą zamaskować 
mankamenty mieszkania czy domu i podkreślić atuty projekto-
wanej przestrzeni, pokazując to co najlepsze. Oszczędność czasu, 
pieniędzy i posiadanie wyjątkowego wnętrza to główne zalety 
kreatywnej współpracy z architektem wnętrz.

KONTAKT
Czeczko Design Studio

Elektryczna 4
15-080 Białystok
+48 791 700 192

www.czeczko-design.comMateusz Czeczko

Architekt Wnętrz

O FIRMIE

Studio Czeczko Designe dba o każdy element zarówno projek-
tu jak i budynku, pokrywając wszystkie aspekty od koncepcji 
do realizacji. Zaczyna od ścisłej współpracy z klientem, aby 
zrozumieć jego potrzeby i przełożyć je na innowacyjne i kre-
atywne rozwiązania projektowe.

Czeczko Designe oferujemy szeroki wachlarz usług projek-
towych takich jak:

 *konsultacje projektowe,

 *konsultacje z zakresu kupna – sprzedaży 
nieruchomości,

 *projekty wnętrz mieszkalnych,

 *projekty wnętrz komercyjnych,

 *projekty mebli i oświetlenia.

Umów się na bezpłatne konsultacje.



BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu 
rzeczy i moga panstwo pakowac 
swoje rzeczy z wlasna ekipa do no-
szenia  792-624-206 Białystok

BAGAZOWKI transport-kierowca z 
busem dostawczym do wynajecia 
do przeprowadzki lub przewozu 
rzeczy i moga panstwo pakowac 
swoje rzeczy z wlasna ekipa do no-
szenia  792-624-206 Białystok

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

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

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

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

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

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

P R Z E P R O WA D Z K I  bagazow-
ki transport mebeli ubrań rzeczy 
osobistych sprzet agd-rtv sprzet 
i materialy budowlane sportowy 
quady motocykle skutery rowery 
czesci samochodowe  696-774-177
Białystok 

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

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

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

PRZEPROWADZKI busy towarowe 
do-1, 5t przewieziemy panstwa me-
belki ubrania sprzet agd-rtv sprzet i 
materialy budowlane rzeczy osobi-
ste bialystok podlasie po calej pol-
sce  696-774-177 Białystok 

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

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

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

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

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

PRZEPROWADZKI drobne z ekipa
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-
-rtv sprzet i materialy budowlane 
bialystok podlasie cala polska 7 dni 
881-552-236 Białystok

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

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

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

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

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

TRANSPORT autem osobowym
przewoz osob rzeczy lotniska ho-
tele dworce uroczystosci rodzinne
wesela poprawiny chrzciny wieczo-
ry panienskie bialystok podlasie
cala polska 696-774-177 Białystok 

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

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

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

TRANSPORT autem osobowym
typu kombi przewoz osob rzeczy-
-drobne przeprowadzki rzeczy oso-
biste ubrania ksiazki kosmetyki-
bialystok woj podlaskie na terenie
calej polski 731-576-519 Białystok

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

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

TRANSPORT busem dostawczym-
-bagazowki wywozimy na wysypi-
sko mebelki sprzet agd-rtv elektro-
nike zelastwa okna drzwi palety itp.
rzeczy 792-624-206 Białystok 

TRANSPORT busy z winda konte-
nery do wynajecia z kierowca-prze-
woz towarow na paletach przepro-
wadzki mozliwosc wynajecia busa
do przeprowadzki lub przewozu
rzeczy 537-191-795 Białsytok 

TRANSPORT i przeprowadzki, busy
dostawcze do wynajęcia z kierowcą
bialystok podlasie cala polska 884-
774-215 Białystok 

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

T R A N S P O R T o s o b o w k a
4-osoby+bagaz kierowca z wła-
snym autem osobowym do wyna-
jecia zawioze odbiore na imprezki
rodzinne wesela urodziny chrzciny
lotniska hotele dworce 537-191-
795 Białystok

TRANSPORT osobowka 4-osoby
+bagaz kierowca z własnym autem
osobowym do wynajecia bialystok
podlasie cala polska zawioze od-
biore na imprezki rodzinne wesela
urodziny 792-624-206 Białystok

TRANSPORT osobowka 4-osoby
+bagaz kierowca z własnym autem
osobowym do wynajecia bialystok
podlasie cala polska zawioze od-
biore na imprezki rodzinne wesela
urodziny itp. 792-624-206 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAWIOZE na lotnnisko itp 7 dni w 
tygodniu 12.345zł/szt. 512-576-
250 Łomża 

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

Inne usługi

DEZYNSEKCJA.LIKWIDACJA plu-
skiew, karaluchów oraz innych pa-
sożytów.100% dyskrecji. 883-688-
417 Białystok 

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

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

LIKWIDACJA gniazd os i szerszeni,
oraz pszczół. Działamy w promieniu 
100km od Suwałk. Sejny, Augustów, 
Olecko, Ełk, Grajewo, Gołdap Tel 
793162108 www.likwidacjaowa-
dow.pl 150zł/całość 793-162-108
Suwałki 

N A PR AWA przedsionków do 
przyczep campingowych, namio-
tów, pokryć na łodzie (zima, lato) 
Naprawa oraz szycie parasoli piw-
nych, pawilonów i altanek ogrodo-
wych. 698-947-100 Kolno 

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

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

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeź-
ba, inkrustacja. 450zł 504-418-652
Białystok 

USUWANIE pluskiew, karaluchów,
prusaków oraz innych owadów..
Całe podlaskie.100% dyskrecji. 883-
688-417 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

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

ZBIERAM zlom -zabiore pralki plytki 
gazowe zlom rowerowy i samocho-
dowy za dziekuje blachy grzejniki 
akumulatory 884-774-215 Białystok 
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