
RRogowski Development jest fi rmą z tradycjami, 
tworzoną przez grono specjalistów i pasjonatów Rbranży. Może pochwalić się bogatym doświadczeniem

spowodowanym dwudziestoletnią obecnością na regionalnym 
rynku nieruchomości. W doskonały sposób odpowiada
na potrzeby Klientów, ceniących funkcjonalność i estetykę.
Prezentuje projekty dopracowane w najdrobniejszych 
szczegółach, troszcząc się o każdy centymetr inwestycji 
tak, by zagwarantować komfort i jakość premium. 
Oferowane budynki zachowują najwyższe standardy 
i wyróżniają się profesjonalnym poziomem realizacji.

Marka jest zwycięzcą prestiżowych konkursów. W 2014 roku 
otrzymała I Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszawy 
w I edycji konkursu: architektura mieszkaniowa – najlepsze osie-
dle mieszkaniowe. Zdobyła również nagrodę główną w kategorii 
Najlepszy budynek wielorodzinny 2013-2014. W obu tych konkur-
sach zwyciężyły Apartamenty Wilanowska – zespół mieszkaniowy 
przy alei Wilanowskiej w Warszawie projektu JEMS Architekci. Obie 
te wygrane stanowią dowód na nieprzeciętnie wysoką jakość inwesty-
cji, niezwykłą staranność i precyzję wykonania oraz funkcjonalność.

Mimo niezwykłych sukcesów fi rma za największą wygraną uważa 
powrót Klienta po kolejne mieszkanie.                Więcej na str. 16-17
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Zadbaj o swój komfort Zadbaj o swój komfort 
w wyjątkowej przestrzeni.w wyjątkowej przestrzeni.
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DOMY W SOCHONIACH
k/Białegostoku

DOMY 
WOLNOSTOJĄCE

Domy o metrażach 189 m2

Duży garaż na dwa auta

OGRÓD
507 - 741 m2

OSIEDLE DEPOWA
Białystok, Bema / budynek nr 3 /

LOKALIZACJA
wśród zieleni

LOKALIZACJA
wśród zieleni

WYGODNE METRAŻE
od 33 do 66 m2

METRAŻ
189 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

ZAMIESZKAJ
ELEGANCKO!!!
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Inżynierowie budownictwa organizują dzień otwarty

Frontem do inwestora
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja,

remont Twojego obiektu”. Pod takim hasłem 25 września (sobota)
tego roku w całym kraju odbędą się spotkania, zorganizowane z ini-
cjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a kierowane do osób
zainteresowanych uzyskaniem praktycznych informacji o przebiegu
procesu budowlanego oraz o jego stronie proceduralnej.

W ramach akcji eksperci z Izby udzielają informacji na temat m.in. zakupu
działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy,
materiałów budowlanych oraz technologii budowy. W poszczególnych okręgach
całego kraju zorganizowano 85 punktów konsultacyjnych, w których informacji
udzielają eksperci z różnych branż budownictwa.

Poniżej podajemy adresy punktów konsultacyjnych i składy dyżurujących
ekspertów w województwie podlaskim:

  Siedziba POIIB w Białymstoku, ul. Legionowa 28 lok. 103, godz.
9.00-16.00:
Andrzej Falkowski, Krzysztof Falkowski, Waldemar Jasielczuk, Mariusz 
Kłokowski

  Punkt konsultacyjny w Łomży, ul. Studencka 19 lok. 402, godz. 
9.00-16.00:
Jakub Bukowski, Jerzy Bukowski, Waldemar Paprocki, Wacław Sójko, 
Janusz Zarański

  Punkt konsultacyjny w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 79 lok 4 godz. 9 00-16:
Sławomir Klimko, Małgorzata Micał, Danuta Piszczatowska, Jacek Sidłowski.

Na stronie Polskiej Izby www.piib.org.pl stworzono zakładkę Dzień Inżyniera, 
w której m.in. zamieszczono podstawowe informacje o akcji, spot fi lmowy promu-
jący wydarzenie oraz mapę z adresami punktów konsultacyjnych. Na cele akcji 
oddział warszawski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
przygotował również ciekawą publikację pt. „Budowa, eksploatacja, remont Twojego 
obiektu”, w którym inżynierowie praktycy z Izby (Mariusz Okuń, Rafał Dybicz, 
Adam Baryłka) podjęli się zadania opisania budowlanego procesu inwestycyjnego 
od A do Z czyli od... Aspiracji do Zamieszkania. Izba zakupiła publikację i będzie 
ona dystrybuowana podczas wydarzenia.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Patronami medialnymi 
akcji są: „Inżynier Budownictwa” oraz „Przegląd Budowlany”.

Beata Sadowska

Aktualna sytuacja Aktualna sytuacja 
na rynku nieruchomościna rynku nieruchomości
FFala dużego wzrostu zachorowań na koronawirusa 

w Europie i podejmowanych koniecznych działań 
ochronnych przez poszczególne kraje powoduje

negatywne skutki gospodarcze, które mogą odbić 
się również na rynku nieruchomości. Jak sytuacja
dotychczas wpłynęła na ceny mieszkań w Polsce?
Otóż, pandemia wbrew obawom z ubiegłego roku, nie 
przewróciła rynku mieszkaniowego do góry nogami
i nic nie wskazuje, że miałoby się to zmienić.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku średnia cena 
za metr kwadratowy mieszkania w Polsce wynosiła 4567 zł. 
Kolejne, pandemiczne miesiące przyniosły już dość wyraźne 
skoki w tym obszarze. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, 
średnia cena za metr kwadratowy wyniosła w pierwszym kwartale 
2021 roku 4944 zł. To o 377 zł więcej niż rok wcześniej, a warto 
pamiętać, że w podaną kwotę wliczają się nieruchomości z całej 
Polski. Średnie ceny za metr kwadratowy w największych polskich 
miastach są zdecydowanie wyższe.miastach są zdecydowanie wyższe.

Z Z popowowodu oogrgrananiciczonen go funkcjonowania ininsttyty ucjij pań-
stwowyyychcch pppprororocecccessss ududu zizielelleneniai ppozozwowoleleń ń nan bbbudududowowowowę ę ę bybył nieco o 
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– Przymusowe zamknięcie w domach sprawiło, że radykalnie 
zmieniły się priorytety nabywców – klienci coraz chętniej rozglą-
dają się za prywatnymi domkami w podmiejskich lokalizacjach
oraz lokalami uzupełnionymi w dodatkową przestrzeń rekreacyjną
– mówi Eliza Markiewicz z biura nieruchomości MEG Real Estate.
– Rynek wynajmu (zarówno krótko-, jak i długoterminowego)
ucierpiał dość mocno, ale nieruchomości inwestycyjne wciąż
cieszą się dużą popularnością wśród nabywców, gdyż stanowią
lokatę na dłuższą metę.

Ceny nieruchomości nie spadły, a w poszczególnych regionach 
wzrosły (w tempie blisko 3-4% w skali kwartału).

Największym zainteresowaniem w województwie podlaskim 
cieszą się mieszkania dwupokojowe, które mają największą płyn-
ność na rynku. Dlaczego tak się dzieje? Mieszkania dwupokojowe
to doskonałe rozwiązanie jako pierwsze własne mieszkanie,
a także dla rodzin z jednym dzieckiem. Kupowane są również
pod inwestycję lub na wynajem. Zalezienie lokatora zwykle nie
jest zbyt pracochłonnym zadaniem, a sama inwestycja potrafi  
zwrócić się w ekspresowym tempie.zwrócić się w ekspresowym tempie.

Jedną z większych zmian, jakich możemy sspodziewać się 
w naajbjbj liliżsższyzychch miesiącacchh, jjest oddbub dowawaw  rynku najajmumuu, , ktktktó-óó
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zarabiających na Zachodzie, lecz nie wystarczyło to, aby wypełnić
powstałą na rynku najmu lukę.

– Zakładając opanowanie epidemii w pierwszej połowieZakładając opanowanie epidemii w pierwszej połowie 
w 2021 roku,, możo emy się ę jejednak spodziewać ć popowrotu studenntów
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KONTAKT
Biuro Nieruchomości

Legionowa 14/16, lok. 1, 15-099, Białystok
Email: biuro@megrealestate.pl

Tel: 0048 739 610 987

O FIRMIE

MEG REAL ESTATE Biuro Nieruchomosci specjalizuje się w:
 sprzedaży,
 kupnie,
 najem/wynajem,
 wycena,
 porady dotyczące aranżacji wnętrz. 

DZIE  OTWARTY 
IN YNIERA 

BUDOWNICTWA

25.09
2021

Budowa,  eksploatacja ,  remont Twojego obiektu 
– porozmawiaj  z  in ynierem budownictwa. 
Spotkania w ca ej  Polsce.

Informacje na stronie
www.dzieninzyniera.pl

ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNYPATRONAT HONOROWY
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Pośrednik nieruchomości Pośrednik nieruchomości 
czy samodzielny zakup? czy samodzielny zakup? 
Na co się zdecydować?Na co się zdecydować?
SSprzedaż mieszkania lub domu może zająć wiele 

miesięcy. Czas poszukiwania kupca można jednak 
skrócić, korzystając z pomocy profesjonalnego 

biura nieruchomości. Tak samo będzie w przypadku 
tych, którzy szukają idealnego miejsca do życia.
Pomoc eksperta w dziedzinie nieruchomości daje
gwarancję szybkiej i uczciwej transakcji.

Aby sprzedać mieszkanie, powinniśmy udostępnić potencjal-
nym klientom ofertę, która z jednej strony przekaże najważniejsze 
informacje o naszej nieruchomości, a z drugiej strony zachęci 
do kupna. Oferta powinna zawierać nie tylko suche dane o domu, 
ale również uwypuklać jego walory.

– Nie zapominajmy również o zdjęciach, które w pierwszej 
kolejności przyciągają uwagę. Powinny one być zrobione profesjo-
nalnie i odpowiednio wyselekcjonowane, tak by nie pokazywały 
detali, które mogłyby zniechęcić klientów. W naszym biurze każdy 
otrzyma fachową pomoc, co ważne współpracujemy z innymi 
agencjami nieruchomości co daje jeszcze większą pewność prze-
prowadzenia idealnej transakcji – mówi Marta Łajewska z biura 
nieruchomości Unikat.

Ci, którzy chcą sprzedać nieruchomość nie zawsze zdają sobie 
sprawę z tego, że banalne detale mogą zniechęcić kupujących. 
Dlatego też agent nieruchomości nie może do tego dopuścić.
W ostatnich latach wiele agencji wyspecjalizowało się w home 
stagingu.

– Zwykle metamorfoza wnętrza zaczyna się od porządków 
i pozbycia się nadmiaru przedmiotów zgromadzonych przez 
sprzedającego. Zbyt dużo mebli i pamiątek może stwarzać wraże-
nie przytłoczenia, a ponadto nie pozwala oszacować rzeczywistych 
wymiarów pomieszczeń. Opróżnienie lokalu lub pozostawienie 
w nim tylko nielicznych sprzętów może stanowić bazę wyjściową 
do nadania wnętrzom nowej jakości – mówi Marta Łajewska.

Właściciel mieszkania, który korzysta z usług biura nie-
ruchomości nie tylko nie musi kontaktować się bezpośrednio 
z klientami, ale i zyskuje pewność, że zostaną oni obsłużeni 
na najwyższym poziomie. Agenci nieruchomości często pomagają 
również załatwić wszelkie formalności związane z ubieganiem się 
o kredyt na zakup mieszkania, co znacznie przyspiesza zawarcie 
transakcji.

Dzięki proponowanej przez biuro nieruchomości cenie 
mieszkania, sprzedający nie odbiega ofertą od innych mieszkań 
na rynku, przez co nie będzie on stratny na sprzedaży. Z drugiej 
strony zaoferowanie rozsądnej ceny sprawi, że szybciej znaj-
dziemy klienta, który zechce kupić nasze mieszkanie. Samemu 
jednak trudno jest wycenić nieruchomość, gdyż potrzebna jest 
do tego odpowiednia wiedza i doświadczenie. Pośrednictwo biura 
nieruchomości w sprzedaży gwarantuje także bezpieczeństwo 
przeprowadzanej transakcji bez żadnych ukrytych warunków 
czy kosztów.

Pośrednik sprawdzi stan prawny nieruchomości, co jest 
bardzo ważne przed zakupem domu, czy mieszkania. Ponadto
pomoże przygotować poprawną treść umowy, która będzie 
chroniła interesy klienta.

– To, co na pewno jest dużą zaletą to przede wszystkim ten 
fakt, że pośrednik zajmuje się wszystkim za nas. Jeśli dojdzie 
do jakichkolwiek uchybień, czy nieścisłości, to nie my za to od-
powiadamy, ale właśnie agencja nieruchomości. Zgłaszamy 
się do danego biura, ustalamy warunki, określamy o co nam 
chodzi i na czym nam zależy, a dane pośrednictwo nam pomaga 
we wszystkim, co dla nas samych mogłoby stanowić problem – 
dodaje Marta Łajewska.

Jednym słowem samodzielna sprzedaż nieruchomości oczywi-
ście może się udać, ale zazwyczaj trwa to bardzo długo i nie zawsze 
fi nalna transakcja jest satysfakcjonująca dla sprzedających jak 
i kupujących. Zdecydowanie bezpieczniej jest skorzystać z usług 
profesjonalnego biura nieruchomości.

 reklama

O FIRMIE

Pracownicy Biura Pośrednictwa i Obrotu Nieruchomościami 
UNIKAT, to agenci posiadający wieloletnie doświadczenie, 
wciąż podnoszący swoje kwalifi kacje, co gwarantuje klien-
tom rzetelną i kompetentną obsługę. Oferują kompleksową 
obsługę poczynając od znalezienia odpowiedniej oferty 
po pomoc prawną, notarialną i kredytową. Współpracują 
także z ekspertem fi nansowym, który pomoże przy wyborze 
najlepszego kredytu hipotecznego.

KONTAKT:
ul. Świętojańska 12a, 15-028 Białystok 

tel. 500 123 174
www.askdom.pl
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 reklama

Lokal użytkowy – jak wybrać najlepszy?Lokal użytkowy – jak wybrać najlepszy?
WWybór odpowiedniego lokalu nie jest rzeczą 

prostą. Czy w grę wchodzi wynajem, czy 
zakup nieruchomości, jest to decyzja 

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

LOKALE W OFERCIE PB-U „BIRKBUD”

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

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

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

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

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA TO:

42 m² – V PIĘTRO
83 m² – V PIĘTRO

52 m² – parter

NOWA INWESTYCJA W HORODNIANACH

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

KONTAKT
BIURO SPRZEDAŻY

ul. Św. Mikołaja 1
15-419 Białystok

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



1 POKOJOWE
B I A ŁY S T O K , 32, 60m², ul. 
Orzeszkowa, cegła, Mieszkanie 
do remontu 36, 6 mkw, Białystok, 
Mickiewicza. Kontakt (22)818-43-
52 240.000zł/mkw. 228-184-352

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

Z AMBRÓW, 25m², po gene-
ralnym remoncie, umeblowa-
ne, oraz działkę 5a. 64.000zł
519-819-411

2 POKOJOWE
B I A Ł S Y T O K , 4 4 m ² ,  o s .
Mickiewicza, Sprzedam bez-
pośrednio mieszkanie na os. 
Mickiewicza. Mieszkanie 2-stron-
ne z dużym balkonem na 4 pię-
trze Kontakt po 16 269.000zł
579-277-762

BIAŁSYTOK, 48m², ul. Sikorskiego, 
4-piętro Mieszkanie w pełni 
urządzone, dostępne z wypo-
sażeniem, kilka lat temu prze-
szedł gruntowny remont, salon 
z wyjściem na duży zabudowa-
ny balkon typu loggia. 335.000zł
533-554-442

B I A ŁY S T O K , 29, 50m², os. 
Młodych, kawalerka do wpro-
wadzenia, z wyposażeniem, ofer-
ta 1958, tel 531790139260.000zł
853-070-975 Centrum

B I A ŁY S T O K , 33m²,  ul .  ul . 
Waszynktona, Wysposażone, 
2 dziewczynom bez nałogów, 
cena za osobę, od zaraz 440zł
857-219-035

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

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

B I A ŁY S TO K , 40, 39m², os.
Antoniuk, cegła, stan dewelo-
perski, możliwość wykończenia
wnętrza pod klucz i stworzenia
pięknego apartamentu dzię-
ki poradom architekta, tel. 780
038 251 290.808zł 857-333-782
Korona

B I A ŁY S T O K , 40, 49m², ul.
Plażowa, os. Dojlidy, Mieszkanie
2 pokojowe przy ul. Plażowej, w
bloku z 2021 r. Nieruchomość
znajduje się na niskim parterze
i posiada niezależny ogródek
od strony wewnętrznego dzie-
dzińca. 339.000zł 692-080-101
Magdalena

B I A Ł Y S T O K , 4 3 m ² ,  o s . 
Mickiewicza, umeblowane, 650
zł + opłaty(czynsz, liczniki), dla 1
osoby, piętro 4, 2 pokoje 650zł
739-568-078

 ĭ BIAŁYSTOK, 43M², OS. 
ANTONIUK, 2  POKOJOWE
MIESZKANIE W STANIE DE
WELOPERSKIM PRZY SAMY
PARKU ANTONIUK MIEJSCE
POSTOJOWE W KWOCIE 
30TYŚ ZŁ. DOSKONAŁA
LOKALIZACJA I DOGOD
NY DOJAZD DO CENTRUM 
335.400zł 533-554-442

BIAŁYSTOK, 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-kondygna-
cyjnego bloku z 1995 roku, Oferta
1888, tel 792534925 320.000zł
853-070-975 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 wejścia – wybieraj sam!

Zapraszamy do zapoznania się 
ciekawą ofertą mieszkania zlo-
kalizowanego w poszukiwanej  
299.000zł570-299-000 Krzysztof  

B I A ŁY S T O K , 47, 10m², os. 
Dziesięciny, blisko sklepy, zadba-
ne, wyposażone, idealne dla ro-
dziny, Oferta CEN-MS-1762, tel 
531790139 330.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A ŁY S T O K , 49, 60m², os. 
Słoneczny Stok, Duży balkon, 
umeblowanie w cenie mieszka-
nia. Oferta 1952, tel 792 534 925 
287.000zł 853-070-975 Centrum 

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

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

HAJNÓWKA, 38m², 0, 5 kilo-
metra od starodrzewia Puszczy 
Białowieskiej. 5.000zł/mkw.
500-209-370

HA JNÓWK A, 38m², 2 poko-
jowe mieszkanie w Hajnówce, 
38m² na Ipiętrze 6.000zł/mkw.
517-667-608

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim, 
odbiór wiosna 2020r. 290.000zł
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 

B I A Ł S T O K ,  4 8,  50 m²,  u l . 
Skorupska, os. Bojary, wiel-
ka płyta, ul.Skorupska, IIIp/IV 
Domer Nieruchomości289.000zł
884-178-006

B I A ŁY S T O K , 47, 20m², os. 
Słoneczny Stok, cegła, w 3-piętro-
wym bloku z płyty po termomo-
dernizacji, dwustronne, rozkłado-
we, Oferta 1895, tel 531790139 
280.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, wielka płyta, Ip/IV, 
Domer Nieruchomości345.000zł
884-178-006

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

BIAŁYSTOK, 48m², os. Piasta, 
usytuowane na IV piętrze niskie-
go bloku po termomoderniza-
cji, Oferta 1890, tel 531790134 
275.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 48, 17m², os. Leśna 
Dolina, składa się z 3 pokoi, od-
dzielnej kuchni, łazienki z wanną, 
osobnego wc oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy piw-
nica.Wymienione okna, Oferta 
1943, tel 507397447 265.000zł
853-070-975 Centrum 

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

BIAŁYSTOK, 53, 63m², ul. Aleja 
Jana Pawła II, os. Antoniuk, cegła, 
3 pokoje, dwustronne, bez po-
datku PCC, wykończone w wyso-
kim standardzie, 6 piętro, winda, 
możliwość miejsca postojowego 
oraz piwnicy, wydanie III - 2021 
395.000zł570-299-000 Krzysztof  

B I A ŁY S TO K , 54, 40m², os. 
Sienkiewicza, Blok z cegły, I pię-
tro, W mieszkaniu wymieniono 
instalacje elektryczną oraz wy-
remontowano kuchnię. Oferta 
1955, tel 531790134 380.000zł
853-070-975 Centrum 

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 

B I A ŁY S TO K , 60, 30m², os. 
Wygoda, cegła, znajduje się w no-
wym, dziesięcioletnim komplek-
sie niskich i ogrodzonych bloków z 
cegły, Oferta 1944, tel 507397447 
450.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 02m², os. Bojary, 
blisko centrum, wyposażone, do 
wprowadzenia, Oferta 1934, tel 
531790139 389.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 80m², os. Nowe 
Miasto, blisko Politechniki, wy-
posażone, oferta 1956, tel 
531790134 399.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A ŁY S T O K , 63, 10m², os.
Antoniuk, dwustronne, rozkła-
dowe, z balkonem, winda, Oferta 
1792, tel 531790139 370.000zł
853-070-975 Centrum

B I A ŁY S TO K , 64, 80m², os. 
Nowe Miasto, 3 pokoje, CEGŁA, 
duży balkon, wyposażone, tel 
531790134 379.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A ŁY S TO K , 65, 30m², os. 
Młodych, ul. Zwycięstwa, 2-sy-
pialnie, salon z aneksem kuchen-
nym, wysoki parter w niskim blo-
ku z 2006roku, balkon, tel. 666 
- 485 - 777  420.000zł 857-333-
782 Korona 

B I A ŁY S T O K , 67, 62m², os. 
Bagnówka, dwupozionowy 
apartament w zabudowie sze-
regowej, 3 pokoje, stan dewelo-
perski, ogródek 70m² 399.000zł
857-424-016 Apogeum

B I A ŁY S T O K , 67, 62m², os. 
Wygoda, 3 pokoje, dwupoziomo-
we z ogródkiem, do samodziel-
nego wykończenia, stan dewe-
loperski 379.000zł 857-424-016
Apogeum 

B I A ŁY S T O K , 71, 50m², os. 
Dziesięciny, pustak, 3 pokoje, stan 
deweloperski do samodzielnego 
wykończenia, gotowe do odbioru 
447.000zł857-424-016 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

B I A Ł S Y T O K , 71, 50m², ul.
Wiejska, 4 pokoje 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 sąsiedz-
twie centrum, Oferta 1854, tel
531790134 320.000zł 853-070-
975 Centrum

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

B I A ŁY S T O K , 73, 25m², ul.
Andrukiewicza, os. Sybiraków,
W Y S O K I  S TA N D A R D  * *
Syb ir aków** 4  POKOJE I
OGROMNY TARAS 36 m²**gar-
deroba, podgrzewane podłogi, I
piętro ** Bez prowizji Agnieszka
tel. 691130005 617.000zł
691-130-005

B I A ŁY S T O K , 77, 42m², os.
Bagnówka, 4 pokoje, dwupo-
ziomewe, stan deweloperski
do samodzielnego wykończenia
439.000zł857-424-016 Apogeum 
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B I A ŁY S TO K , 80, 20m², os. 
Białostoczek, niezależne, duże, 
jasne i ustawne pokoje, Oferta 
1933, tel 531790134 465.000zł
853-070-975 Centrum

B I A Ł Y S T O K , 8 1 m ² ,  o s . 
Białostoczek, cegła, . 729.000zł
857-338-820 Expert

B I A ŁY S TO K , 85, 30m², os. 
Sienkiewicza, Atrakcyjna cena, 
idealne pod wynajem, szczegóły 
531790139 385.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 85, 61m², os. Bojary, 
4 pokoje, wyższy standard, za-
mknięta wspólnota, 2010 rok, tel 
531790134 619.000zł 853-070-
975 Centrum

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

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

BIAŁYSTOK, 160m², os. Dojlidy,
działka 279m², z możliwością
podzielenia na dwa mieszkania,
podpiwniczony z garażem, par-
ter salon z kuchnią pokój łazien-
ka, piętro 3-pokoje + jeden nie
wykończony, łazienka. 490.000zł
510-650-176

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

BIAŁYSTOK, 200m², działka
2000m², +150m² pow. gospo-
darczej.1.150.000zł795-999-550

B I A Ł Y S T O K , 2 0 0 m ²,  o s .
Starosielce, działka 453m², ład-
na działka, garaż wolnostojący,

niezależne wejście na kondygna-
cje, CEN-DS-1272, tel 853070975 
560.000zł 853-070-975 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  2 3 4 m ²,  o s .
Mickiewicza, działka 784m², 6 
pokoi, pełne media, meble oraz 
wyposażenie domu w cenie, na 
posesji prosperujący i przyno-
szący zysk budynek gospodarczy 
na oddzielnej działce 244m za 
dodatkową opłatą 1.150.000zł
570-299-000 Krzysztof  

B I A Ł Y S T O K ,  2 4 0 m ²,  o s . 
Jaroszówka, dom jednorodzinny 
z 2005r, nowoczesny. 800.000zł
601-323-135

B I A Ł Y S T O K ,  2 4 0 m ²,  o s . 
Jaroszówka, działka 760m², stan 
surowy zamknięty, wszystkie me-
dia. 700.000zł 602-689-876

BIAŁYSTOK, 420m², działka 
1500m², Rezydencja - Nagroda 
Podlaski Innowator, wiele inno-
wacyjnych rozwiązań, główny cel 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

yj y ą gg
3.200zł

606-758-757

 BIAŁYTSOK, 1.000m², działka
5000m², Kupię siedlisko z domem, na 
terenie całego Podlasia . Dom może 
być do remontu 10zł 503-610-319

BIAŁY TSOK, 350m², działka 
1500m², (piwnica, parter, podda-
sze, antresola) 10 km od B-stoku 
położony w pięknym spokojnym 
miejscu, dojazd drogą asfaltową. 
Dom nagrodzony za innowacyj-
ność i energooszczędność! 1zł
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 

G R A B Ó W K A ,  1 5 6 m ²,  o s .
Grabówka, działka 400m², wy-
szukane domy w zabudowie 
szeregowej, stan deweloperski, 
media:prąd, gaz, szambo, stud-
nia, wydanie VI 2021, super lo-
kalizacja 579.000zł 570-299-000
Krzysztof  

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

H A J N ÓWK A, 240m², dział-
ka 800m², 1997r, duży dom w 
Hajnówce, 6 pokoi, 2 poziomy, 
sauna, działka 800m, duży dwu-
stanowiskowy garaż, wydanie na-
tychmiast  480.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

JEŻEWO Stare, 100m², działka 
30000m², do 3-4 ha ziemi, stan
budynków nie jest najistotniejszy,
chętnie do 40 km od B-stoku w
kier. zachodnim 1zł 604-447-716

K L E PAC Z E, 120m², działka
450m², murowany 150.000zł
856-636-454

K L E PA C Z E , 20 0 m²,  dz ia ł -
ka 1600m², Sprzedam do w
spokojnej okolicy 800.000zł
856-636-454

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

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

SIEMIATYCZE, 216m², działka
2600m², gm. Dziadkowice, mu-
rowany, piętrowy, do aranżacyj-
nego remontu, salon z komin-
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kiem, wszystkie media, telefon, 
+budynek gospodarczy murowa-
ny 70m². 380.000zł 517-667-608

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

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

pięknym miejscu w dolinie rzeki 
Czapliniaka Działki: od 400m²

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

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

S U C H O W O L A , 120m², os.
Dzięciołowo, działka 124m², 
Sprzedam dom do rozbiórki wy-
miary: 16m x 7m całość. W tym 
Przedsionek betonowy ok 4m x 
4m Stan budynku oceniam na do-
bry, ściany zdrowe, dach zdrowy/
suchy 1.300zł 517-800-636

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 

WA SILKÓW, 190m², działka 
310m², Sprzedam część domu 
z działką 310m²  420.000zł
793-700-026

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki, 
działka 436m², segment środ-
kowy, z dużą działką, z garażem 
dwustanowiskowym, stan suro-
wy zamkniety 429.000zł857-424-
016 Apogeum 

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki, 
działka 530m², segment skrajny, 
stan surowy zamknięty 459.000zł
857-424-016 Apogeum 

Grunty i działki

CIASNE, działka 6900m², idealna
na inwestycję kapitału; równa su-
cha, w sąsiedztwie lasu, uzbroje-
nie 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 
158.730zł857-424-016 Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O Duże, os. 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², wydane warunki zabu-
dowy na dom jednorodzinny i 
budynek gospodarczy w zabudo-
wie zagrodowej wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami budowlanymi, 
uzbrojenie: prąd 205.000zł 857-
424-016 Apogeum

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

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

OGRODNICZKI, działka 2900m², .
179.000zł 690-124-907 Ada

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

BUDOWLANE

AUGUSTÓW, działka 3260m²,
Dzia łka Jab łońskie,  prąd,
woda, kanalizacja. 41zł/mkw.
606-475-951

BACIUT Y, działka 2000m², .
100.000zł 728-343-757

BIAŁSYTOK, działka 5000m²,
Kupię małą działkę na już, okoli-
ce Białegostoku do 6 km Kleosin,
Klepacze, Choroszcz Oferta pry-
watna 1.000zł 692-259-814

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka
1, 687.00m², 1687m² i 1500m²,
37x46, na tle lasu, teren płaski,
suchy, nasłoneczniony. 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,
sprzedam w sofipolu 2-dzialki-
jedna z nowym ogrodzeniem pil-
nie 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 1903m²,
działka w Niewodnicy nargilew-
skiej w najlepszej lokalizacji pod
budowę domu jednorodzinnego
bezposrednio prąd (skrzynka) i
wodociąg oraz utwardzony do-
jazd gminny, mpk 109 371.000zł
696-566-169

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

BIAŁYSTOK, działka 8278m²,
Niewodnic a Narg i lewska,
gm.j.koscielny 8278m² podzielo-
na na pół, bdb do przekształcenia,
ma prad wodociąg i utwardzo-
ny dojazd gminny, obok budują
się domy, do białegostoku 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 10000m², . 
90.000zł 601-323-135

BIAŁYSTOK, działka 11111m²,
płacę gotówką !! proszę o tele-
foniczne podawanie propozycji
z numerem geodezyjnym i ceną
999.999zł 604-447-716

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

CIECHANOWIEC, os. Zadobrze,
działka 1984m², Sprzedam działkę
rolno-budowlana, położona we
wsi Zadobrze. W okolicy rzeka i
las. 63.000zł 731-657-636

CIECHANOWIEC, działka 2331m²,
Atrakcyjna cicha działka budowla-
no - rolną z dopuszczeniem zabu-
dowy. Położona we wsi, 1 km od
miasta Ciechanowiec. Otoczona
lasem, rzeką Nurzec. Dwa do-
jazdy, asfaltowe 110.000zł
731-657-636

CZARNA Białostocka, działka
8000m², działka, prawomocne
warunki zabudowy, Kosmaty
Borek  30zł/mkw. 663-674-152

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

GIŻYCKO, działka 50000m², w
całości, częściowo uzbrojona,
energia, woda, prawo zabudowy,
atrakcyjne położona, z możliwo-
ścią podziału na mniejsze działki.
120.000zł/ha 790-296-668

GMINA Sokółka, działka 8300m²,
gm. Sokółka Planteczka, rolno-
-budowlana, prąd, wodociąg,
położenie uzdrowiskowe, bli-
sko puszcza Knyszyńska i rzeka,
możliwość wykopania stawu,
możliwość podziału. 32zł/mkw.
511-240-244

GR A JEWO, działka 400m², .
45.000zł 660-636-023

H O RO D N I A N Y, działka 14,
500.00m², . 2.100.000zł857-338-
820 Expert

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

KOPLANY, działka 1599m², dział-
ka budowlana z wydanymi wa-
runkami na dom jednorodzinny,

media-prąd, kanalizacja, wodo-
ciągi 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,  
159.000zł570-299-000 Krzysztof  

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

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

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

NIEWODNICA Kościelna, dział-
ka 3214m², Działka z warun-
kami zabudowy 120zł/mkw.
501-640-567

P O RO S ŁY, działka 4300m², 
Działka pod zabudowę mieszka-
niową, wszystkie media, wymia-
ry: 40x116 1.505.500zł 570-299-
000 Krzysztof 

SOFIPOL, działka 1100m², sprze-
dam dzialke budowlana w so-
fipolu -3km za krolowym mo-
stem -wydane 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 
zabudowę jednorodzinna lub 
usługę nieuciążliwą, pozwolenie 
na budowę, media: prąd, woda, 
kanalizacja 303.000zł 570-299-
000 Krzysztof 

T U R O Ś Ń Kościelna,  dzia ł -
ka 3400m², gm. Zawady, me-
dia, droga powiatowa 14km 
od Białegostoku 110.000zł
695-257-542
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WARSZAWA, działka 23000m², 
Aleksandrów, obok Tarczyna, 25 
km od Wwa, 3/4 ha lasu sosno-
wego, pozwolenie na budowę 
500m² + budynki gospodarczo-
-przemysłowe, dobry dojazd, me-
dia 15zł/mkw. 665-175-129

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

ZABŁUDÓW, działka 1500m², do-
jazd asfaltem, pełne media bez 
kanalizacji, cena do uzg. 95zł/
mkw. 604-447-716

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

ZAŚCIANKI, działka 1647m², dział-
ka budowlana, pod zabudowę 
jednorodzinną, również bliźniaczą 
lub szergową 527.040zł 857-424-
016 Apogeum

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

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

ROLNE

BIAŁSYTOK, 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

BIAŁYSTOK, działka 150m², 
Wiercenie studni przyłącza hy-
drofory kompleksowo całe 
Podlaskie 100zł 600-176-759

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

BIAŁYSTOK, ul. Gminna, działka
3000m², + staw 1000m² zarybio-
ny, przedłużenie ulicy Gminnej
droga asfaltowa, oświetlona,
ścieżka rowerowa, przystan-
ki MPK 101, wszystkie media w
drodze. 150zł/mkw. 516-130-192

BIAŁYSTOK, ul. Rybacka, dział-
ka 3229m², działka  200zł/mkw.
512-815-919

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 
30.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 10000m², III
klasa. 50.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 15000m², . 
30.000zł 667-063-138

BIAŁYSTOK, działka 20260m²,
łąka 80.000zł 667-063-138

BIELSK Podlaski, działka 1m²,
działki rolne, obecnie nie ko-
szone, Suraż 078h - 20000zł,
Kleszczele 0, 84h - 13000zł, nie
pod zabudowę KRUS, inwesty-
cjnie, obecnie nie uprawiane
15.000zł/ha 883-268-383

B I E L S K Po d l a s k i ,  dz ia ł k a
4800m², działka rolna, przy
drodze gminnej, niedaleko
Bielska Podlaskiego. 18zł/mkw.
510-715-661

BIELSK Podlaski, os. Wyszki, dział-
ka 10000m², Wezmę w dzierża-
wę lub kupię ziemię rolną, gm.
Wyszki, gm.Bielsk Podlaski 1zł/
ha 538-103-442

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

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

G M . M I C H A Ł O W O, działka
50000m², w Naturze 2000 pro-
szę o oferty telefoniczne 1zł
604-447-716

G M . M I C H A Ł O W O , d z i a ł -
ka 145000m², rolna. 48.000zł
601-052-688

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

HAJNÓWKA, działka 30000m², 
ziemia orna z lasem, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 65.000zł 663-691-430

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

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

KNYSZYN, działka 10000m², 
Rolna -budowlana 81.000zł
508-995-628

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

O L EC KO, działka 60000m², 
Wydzierżawię od jesieni ( po żni-
wach) na dłuższy okres pole orne 
6ha 250zł/ha 607-315-229

O L EC KO, działka 60000m², 
Wydzierżawię ziemię orną pod 
zasiew 250zł/ha 607-315-229

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

SURAŻ, działka 35000m², . 800zł/
ha 788-533-444

SU R A Ż, działka 500000m², 
Przyjmę w dzierżawę grunty orne, 
łaki ok Suraża, Doktorc, Strabli 
695332129 1zł 695-332-129

T UROŚŃ Kościelna, działka 
3000m², z warunkami zabudo-
wy, Wieś Borwskie-Gziki 60.000zł
508-288-024

T UROŚŃ Kościelna, działka 
80000m², oddam w dzierżawę 
8 ha ziemi onej 700zł ha/rok, 
łąka 4 ha 500zł ha /rok 700zł/ha
695-257-542

ZABŁUDÓW, działka 1715m², z 
wydanymi warunkami zabudowy. 
80zł/mkw. 664-324-838

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

REKREACYJNE
BIAŁYSTOK, działka 300m², dział-
ka w najlepszym spokojnym miej-
scu, blisko do mpk nr 22, niskie 
opłaty, dużo iglaków, zdjęcia do-
stępne 39.000zł 696-566-169

BIAŁYSTOK, działka 700000m², 
Baliki nad Pisą, fundamenty w 
wysokości piwnic, garażu 110zł/
mkw. 602-655-234

GIŻYCKO, działka 1, 600.00m², 
rekreacyjno- budowlana, plan 
na budowę, z dostępem do je-
ziora Kisajno +media. 130zł
507-960-008

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

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

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

N O W O D W O R C E , d z i a ł k a 
800.00m², działka rekreacyjna 
na terenie ROD JAROSZÓWKA 

yj

90.000zł 857-424-016 Apogeum 
POD INWESTYCJE

BIAŁYSTOK, ul. ul. Andersa 40, 
działka 750m², Grunty do wy-
najęcia. Białystok ul.Andersa, 
Wielkość działek 750 – 5700 m². 
Możliwość łączenia sektorów. 
Doskonała lokalizacja, dojazd do 
drogi. Atrakcyjna cena wynajmu: 
0, 50zł 516-867-741 PCRT 

CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w 
Choroszczy, 100x137m, brak po-

datku od nieruchomości, media: 
prąd  1.900.000zł 570-299-000
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  

ZŁOTORIA, działka 8000m², z 
własnym parkingiem dla samo-
chodów TIR, teren równy i suchy 
+ Vat 1.400.000zł 604-447-716

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

BIAŁYSTOK, działka 10000m², las
30.000zł 667-063-138

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

 BRAŃSK, działka 9999m², Kupię Las 
iglasty z gruntem lub bez gruntu,

drzewo tartaczne, płatność gotówką
100.000zł 500-722-472

HAJNÓWKA, działka 3100m², 
z a s a d z o n a  b r z o z ą ,  g m . 
Dubicze Cerkiewne. 25.000zł
663-691-430

HAJNÓWKA, działka 17000m², 
łąka z lasem 1.23ha i 0.47ha, gm. 
Dubicze Cerkiewne. 45.000zł
663-691-430

KOBYLIN BORZYMY, działka
4600m², kontakt po 17 godzinie.
16.000zł 739-608-395

NAREW, os. gm. Narew, działka
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

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

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

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

y p y p

wanie 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 za-
budowana budynkiem gospodar-
czym 210m², piwnicą z kamie-
nia. Posiada miejsce na budowę
domu. 130.000zł 603-702-300

DĄBROWA Białostocka, działka
9400m², Wesołowo, z zabudo-
waniami. 200.000zł 603-702-300

RAJGRÓD, działka 5557m², media 
z prawem zabudowy, bezpośred-
nio. 28zł/mkw. 601-780-245

SUWAŁKI, ul. Żubrynek, działka
3000m², Sprzedam siedlisko na
wsi ziemia 2, 5 ha z budynkami a
Las O, 5ha, łąki 0, 5ha w bakaniu-
ku k.suwałk, budynki murowane
dom stodoła obora, cena 500tyś,
żubrynek 16-420 gm.Raczki
500.000zł 515-514-035

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

85 744 88 99 OGŁOSZENIA DROBNE 15
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APARTAMENTY KRĘTA

Apartamenty Kręta to eleganckie osiedle umiejscowione 
w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Białymstoku 
na osiedlu Nowe Miasto. Z Apartamentów Kręta jesteśmy kilka 
minut od serca Białegostoku i kilkunastu minut od zieleni poza 
miastem.

W okolicy wygodnego osiedla znajduje się Stadion Miejski, 
przedszkola, szkoły i uczelnie – m.in. Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina, a także dwa wydziały Uniwersytetu 
w Białymstoku – Wydział Nauk o Edukacji oraz Wydział 
Biologii.

Jeśli uprawiasz aktywny tryb życia warto sprawdzić w okolicy 
apartamentów liczne ścieżki rowerowe, i spokojne trasy do bie-
gania. Twoje dzieci będą zachwycone placem do zabaw i dużym 
boiskiem w okolicy. Apartamenty Kręta cieszą się takżę bliskością 
lokali usługowych i handlowych – nieopodal znajdziemy drogerie, 
sklepy wielobranżowe, sklepy spożywcze.

Apartamenty Kręta cieszą się bliskością lokali usługowych 
i handlowych – nieopodal znajdziemy drogerie, sklep Pepco, 
sklepy spożywcze, a także place zabaw i duże boisko.

Wszystkie udogodnienia oferowane przez dzielnicę sprawiają, 
że jest to miejsce chętnie wybierane przez mieszczan w różnym 
wieku i o różnorodnych zainteresowaniach i preferencjach. 
Odnajdą się tu rodziny z dziećmi, małżeństwa, a także studenci.

Aktualnie trwa sprzedaż III etapu, w którym można zakupić 
3 lub 4-pokojowe mieszkania o metrażu od 51m² do 107m². 
Każde z nich będzie posiadać antywłamaniowe drzwi wejściowe, 
co jest istotną kwestią dla wszystkich ceniących bezpieczeństwo. 
Wnętrza zaprojektowano tak, by ich wykończenie prezentowało 
klasę i smak, czego dowodem mogą być m.in. kamienne mar-
murowe parapety.

Apartamenty Kręta są idealną inwestycją dla wszystkich 
ceniących możliwości – lokalizacja oferuje łatwy dostęp do te-

renów zielonych, placówek edukacyjnych, a także obszarów 
rekreacyjnych i usługowych.

APARTAMENTY 1000-LECIA

Apartamenty Tysiąclecia to idealna inwestycja dla osób
ceniących sobie komfort i luksus.

Budynki w tej inwestycji są unikalne – wysokie pomieszcze-
nia, gwarantujące poczucie przestrzeni, są dobrem defi cytowym
na rynku deweloperskim w Białymstoku.

Obszerne, okazałe i praktyczne tarasy, to także plus inwestycji
przy ulicy Tysiąclecia.

Kamienne marmurowe parapety, okna o ponadstandar-
dowych wymiarach, zapewniające doskonałe doświetlenie 

pomieszczeń nawet w pochmurne dni, nadają apartamentom 
wyjątkowego charakteru i klasy. W trosce o poczucie komfortu 
mieszkańców, eleganckie bloki wyposażono w nowoczesne, bez-
pieczne windy. Budynki zrealizowano z zachowaniem najwyższych 
standardów – stolarka PCV, wyciszona konstrukcja i doskonała 
funkcjonalność.

W celu zwiększenia zainteresowania apartamentami develo-
per w swojej ofercie umieścił szeroki zakres metraży do wyboru, 
który nadaje poczucie wyboru ekskluzywnej, szytej na miarę 
oferty. Bloki wyposażono w nowoczesne, bezpieczne windy, garaże 
i dostęp do miejskiej infrastruktury.

Charakterystyczne dla tej inwestycji jest starannie 
wybrane położenie będące gwarancją komfortu podczas 

R  D  R  D  

Zadbaj o swój komfortZadbaj o swój komfort
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wypraw na zakupy czy podróży do pracy. Miejsce, w którym 
usytuowano apartamenty, pozwala na kontakt z lasami 
i terenami zielonymi, a jednocześnie umożliwia szybkie 
i sprawne dotarcie do centrum oraz innych dzielnic miasta. 
Lokalizacja obfituje w liczne lokale handlowe i usługowe. 
Tuż obok znajduje się market Biedronka, w pobliżu można 
znaleźć siłownię, przedszkola, a także lokale gastronomicz-
ne. Bliskość tych punktów usługowych znacznie ułatwi 
życie codzienne i będzie udogodnieniem dla szerokiego 
grona odbiorców.

Aktualnie trwa sprzedaż mieszkań z budynku 6 i 7, w któ-
rych znajdują się lokale 2 i 3-pokojowe o metrażu od 41 m² 
do 60 m².

INNOWACYJNY POMYSŁ, KTÓRY NIE MIAŁ SZANS NA REALIZACJĘ

Dziś przedstawiamy historię inwestycji, której realizacja jest
wstrzymywana od 5 lat. Znajduje się ona na zbiegu dwóch ulic 
– Słonimskej i Piasta. Mieszkańcy okolicy chcieliby na wolnym 
terenie wybudowano wiatrak, który miałby stanowić bramę Bojar, 
oddającą historię dzielnicy, natomiast studenci byli za tym, by ina-
czej zagospodarować przestrzeń i postawić tam przeszkloną wieżę.

800-metrowy fragment działki został zakupiony od miasta
przez dewelopera, który w 2015 roku ogłosił konkurs skierowany 
do studentów, którego celem było podanie propozycji, w jaki 
sposób można zagospodarować teren.

Zwycięski projekt należał do dwójki białostockich studen-
tów, którzy współpracowali ze swoim znajomym z Gdańska. Ich 

propozycją była przeszklona wieża, która powinna znaleźć się 
na pierwszym planie. Miała ona mieć drewnianą konstrukcję, 
a także drewno na elewacjach z boku – stanowiłoby to nawią-
zanie do charakteru Bojar. Trzecie miejsce zajął projekt, który 
przewidywał powstanie drewnianego wiatraka.

Inwestycja jednak nigdy nie powstała. Zgodnie z wytycz-
nymi wydanymi przez miasto, narożnik u zbiegu ulic Piasta 
i Słonimskiej miał zostać przeznaczony pod przestrzeń publiczną, 
gdzie powinny dominować lokale świadczące usługi kulturalne, 
turystyczne, handlowe oraz gastronomiczne. Podano również 
minimalne oraz maksymalne wielkości obiektu, który miałby 
tam powstać, a także powierzchnię, jaką powinien zajmować 
na działce.

W 2017 roku miasto wydało odmowną decyzję w sprawie
pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego wie-
lorodzinnego. To ustalenie poparto niezgodnością inwestycji 
z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor nie zgadzał się z decyzją, która zapadła – utrzy-
mywał, że projekt mieścił się w interpretacji zapisów planu. 
W pierwszej koncepcji planowano budowę 27-metrowej wieży, 
za którą miał znajdować się blok mieszkalny, jednak już na tym 
etapie pojawiły się komplikacje. Budowla znajdowałaby się blisko 
bloku, co skutkowałoby zasłonięciem okien od strony frontowej. 
To doprowadziło do powstania drugiej koncepcji – stworzenia 
ściany bez okien i umiejscowienia ich tak, by znajdowały się
po drugiej stronie, jednak to rozwiązanie nie spotkało się z apro-
batą radnych.

Kolejne pomysły inwestora również zostały odrzucone, jednak 
nieustannie pracuje on nad koncepcją, która zostanie zaakcep-
towana przez mieszkańców oraz wpisze się w ustalony plan 
zagospodarowania powierzchni.

Klaudia Barcińska

ROGOWSKI DEVELOPMENT
UL. LEGIONOWA 28/202

BIAŁYSTOK
TEL.: (85) 749 99 09

WWW. ROGOWSKIDEVELOPMENT.PL

    

w wyjątkowej przestrzeniw wyjątkowej przestrzeni
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Ekologia w centrumEkologia w centrum
BBudownictwo ekologiczne to projektowanie i budowanie

obiektów z uwzględnieniem środowiska naturalnego. 
Co więcej zakłada ono ochronę środowiska na każdym

etapie, czyli od projektu, poprzez prace budowlane, aż
po samą eksploatację budynku. Zielone budownictwo 
ma na uwadze oszczędne gospodarowanie surowcami, 
w tym oczywiście także surowcami naturalnymi i wiąże 
się z wykorzystywaniem materiałów maksymalnie
przyjaznych dla środowiska. W centrum Białegostoku
powstaje pierwszy ekologiczny apartamentowiec.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest fi rma Asko.

Atrakcyjna lokalizacja, przystępne ceny mieszkań sprawiają, 
że zainteresowanie ofertą mieszkań ekologicznych stale rośnie. 
Współczesny klient poszukuje nie tylko rozwiązania nowocze-
snego, ale również dostosowanego do indywidualnych potrzeb. 
Wielu z nich wybierając mieszkanie, chciałoby mieć również 
znaczący wpływ na stan środowiska. Do tej pory w Białymstoku 
nie było to możliwe. Teraz wszystko uległo zmianie. Powstające 
apartamenty przy ulicy Ciepłej to równoznacznik „zielonego 
życia”.

Nowoczesny budynek mieszkalny położony blisko centrum 
Białegostoku już w 2022 roku będzie zdobił przestrzeń miejską. 
Wysoki standard wykończenia oraz minimalistyczny design 
wyznaczać będą jakość inwestycji, w której oprócz mieszkań 
o standardowym rozkładzie i metrażu znajdą się również eks-
kluzywne apartamenty. Wyjątkowość obiektu podkreśli wysoki 
standard wykończenia wnętrz oraz zielone patio z bezpiecznym 
placem zabaw dla dzieci.

EKOLOGIA W BUDOWNICTWIE

W ostatnich latach ekologia dynamicznie wkroczyła również 
w branżę budowlaną. Najwięcej przykładów wykorzystania 
rozwiązań ekologicznych można znaleźć w budownictwie jedno-
rodzinnym. To właśnie indywidualni inwestorzy najpierw zaczęli 
wykorzystywać panele słoneczne, pompy ciepła czy deszczówkę.

W Polsce wciąż jednak trudno o przykłady budynków wielo-
rodzinnych z ekologicznymi technologiami. Deweloperzy dopiero 
badają ten segment rynku. Dlatego też na tym tle awangardowo 
prezentuje się CIEPŁA 38 APARTAMENTY w ofercie białostockiej 
fi rmy Asko, bo to nie tylko nowoczesny i funkcjonalny obiekt 
z pięknymi, komfortowymi mieszkaniami, ale także pierwsza 
w mieście, troszcząca się o środowisko inwestycja z naturalnym 
zielonym dachem, wyposażona w ekologiczne instalacje fotowol-
taiczne na dachu budynku.

ZACZNIJ EKOLOGICZNE ŻYCIE OD ZARAZ

Zielony dach to ekologiczny i praktyczny sposób na dodanie 
miejskiemu krajobrazowi naturalnego uroku, a także naturalna 
oczyszczalnia powietrza z pyłów, kurzu i spalin, fabryka tlenu 
pochłaniająca dwutlenek węgla. Ponadto zielony dach zapewni 
większą izolacyjność termiczną i akustyczną budynku. Klatki 

schodowe, do których deweloper również wprowadzi nieco natury, 
podkreślą jeszcze bardziej zielony charakter budynku

– Wychodząc naprzeciw coraz większej świadomości dbania
o otaczające nas środowisko wyposażyliśmy garaże w stacje 
ładujące samochody elektryczne – mówi Barbara Burzyńska 
z Asko. – Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w panele 
fotowoltaiczne. To pewna oszczędność pieniędzy i większa nie-
zależność energetyczna.

LOKALIZACJA IDEALNA

Doskonała infrastruktura dzielnicy, bliskość przystanków 
komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli i szeroka dostępność 
punktów usługowo – handlowych, w tym galerii handlowej oraz 
popularnych dyskontów – to wszystko sprawia, że lokalizacja 
nowej inwestycji realizowanej przez developera jest idealna.

Do tego bliskość licznych ścieżek rowerowych i stacji rowerów 
miejskich sprzyjać będzie towarzyskim wyprawom niekoniecznie 
jedynie w granicach miasta.

Największe zalety białostockich Apartamentów przy ulicy 
Ciepłej:

  panele fotowoltaiczne na dachu – to oszczędność pienię-
dzy i większa niezależność energetyczna,
  zielony dach – to naturalna oczyszczalnia powietrza z py-
łów, kurzu i spalin a także większa izolacyjność termiczna
i akustyczna budynku,
  stacje do ładowania samochodów elektrycznych,
  dwupoziomowy garaż z miejscami postojowymi,
  zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci,
  cichobieżne windy, komórki lokatorskie

KONTAKT: 
ul. Brukowa 28 lok. 1, 15-889 Białystok

Numer telefonu: 85 749 60 20
www.askosa.pl

Email: biuro@askosa.pl

O FIRMIE

Firma Asko istnieje na białostockim rynku deweloperskim 
od 2005 roku. Profi lem jej działalności jest inwestowanie 
w budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz realizacja 
obiektów komercyjnych. Co wyróżnia markę? Deweloper 
do budowy używa tylko sprawdzonych i trwałych materia-
łów, kompleksowo dba o swoich klientów między innymi 
pomagając im przejść wszystkie formalności związane ze sfi -
nansowaniem nieruchomości.



BIAŁYSTOK, os. Bagnówka, dział-
ka 5339m², działka inwestycyjna, 
objęta MPZP-funkcja mieszkanio-
wa i usługowa, wszystkie media, 
320zł/m² 1.708.480zł 885-850-
247 Area 

Lokale użytkowe

GIŻYCKO, od 1990r. sklep spo-
żywczo-usługowy, własny par-
king ok 80m². 2.000zł/mkw.
605-451-014

BIAŁYSTOK, os. Zawady, 98, 
21m², lokal położony na parte-
rze w budynku dwupiętrowym, 
przeznaczony pod działalność 
biurową, handlową, usługową, 
gastronomiczną, wysokość loka-
lu: 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

GRÓDEK, Lokal w Gródku na par-
terze 2.000zł/mkw.691-819-410

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa, 
Nowoczesny lokal handlowy 41, 
51 m² w nowej hali na Giełdzie 
ul. Gen.Andersa 40. Woda, prąd, 
ogrzewanie, ochrona. Dostęp 
do internetu światłowodowego. 
42zł/mkw. 667-123-120 PCRT 

BIAŁSYTOK, ul. Wyszyńskiego, 
Wynajmę lokal 23m² rzemieśl-
nik „Koral”  1.100zł 510-306-352

B I A ŁY S T O K , ul .  Ragin isa, 
Wynajmę lokal 35m²,  1.500zł
603-034-894

 ĭ IGNATKI, UL. KWIATOWA, 
LOKAL 97, 07M² UL. 
KWIATOWA OK. 15MIN DO 
CENTRUM B STOK. LOKAL 
POŁOŻONY JEST NA 1 PIĘ
TRZE W NOWOPOWSTAŁYM 

BUDYNKU 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
189.000zł857-424-016 Apogeum

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, wy-
najmę lokal od zaraz 3-pomiesz-
czenia, parter blok, 50m², 1700zł
za całość. 1.300zł 692-482-171

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.150zł692-922-569

BIAŁSYTOK, Garaż 100m² na dzia-
łalność gospodarczą z centralnym
ogrzewaniem i pomieszczeniami
socjalnymi. Cena 1700 plus liczni-
ki 1.700zł 506-086-075

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

HAJNÓWKA, Kupię garaż blaszak.
696-950-525

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

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

B I A ŁY S TO K , ul. Żyzna, os.
Wygoda, garaż w bloku do wy-
najęcia, teren ogrodzony, wjazd 
na pilot. 250zł 609-405-958

WARSZAWA, miejsca postojowe 
w garażach pod apartamentow-
cami 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, pla  ormy garażowe 
w Białymstoku 2-auta. 44.000zł
604-447-716

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

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, os. Sienkiewicza, . 
1.000zł 690-124-907 Ada 

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

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

B I A Ł Y S T O K , 3 4 m ² ,  u l .
Pietkiewicza, os. Bacieczki, Do 
wynajęcia W pełni umeblowa-
na kawalerka z dużym balkonem 
Oddzielna kuchnia z AGD Osobom 
niepalącym, odpowiedzialnym, 
kaucja, 1 tys.+ liczniki 1.000zł
786-868-434

 Białstok, 47, 13m², ul. ul. An-Bi ł k 4 13 ² l l A
dersa 40, Do wynajęcia nowo-
czesny lokal handlowy w nowej
hali na Giełdzie Rolno-Towa-
rowej na ul. Gen. Wł. Andersa 
40. Woda, prąd, ogrzewanie, 

ochrona, internet światłowodo-
wy.y 42zł/m² 516-867-741 PCRT
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B I A Ł Y S T O K , u l .  A d a m a
Mickiewicza, os. Mickiewicza, II
piętro, gotowe do wprowadzenia,
wysoki standard, czynsz 3000zł
(wszystkie opłaty) 3.000zł 857-
446-687 Area

BIAŁYSTOK, Pokój do wynajęcia
dla studentki. Kontakt po godzi-
nie 18 450zł 857-322-749

BIAŁSYTOK, os. Przydworcowe,
W y n a j m ę  d w a  p o k o j e .
500zł/+opłaty 727-706-189

 ĭ BIAŁYSTOK, OS. 
MICKIEWICZA, WYNAJMĘ 
KAWALERKĘ 32M² OSO
BOM UCZĄCYM SIĘ.
800zł 516-559-369

SUWAŁKI, ul. Wojska Polskiego,
Wynajmę kawalerkę 40m²,
umeblowana. 800zł/+liczniki
506-090-991

BIAŁ SY TOK, ul. Chrobrego,
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje
1 piętro, umeblowane, wypo-
sażone AGD, RTV, uczennicom
lub studentom. 1.000zł/+liczniki
724-186-928

B I A ŁY S T O K , os.  centrum,
Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we 1.100zł/+opłaty 691-100-129

B I A ŁY S T O K , os.  centrum,
Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe ok. 50m², z pełnym wy-
posażeniem 1.200zł/+liczniki
606-375-683

BIAŁSYTOK, Wynajmę mieszka-
nie 40m² w domu blisko Centrum,
pracującemu lub parze. 1.000zł
667-501-607

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój
Białorusince lub Ukraince. 200zł
692-922-569

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój dla
ucznia lub studenta, lub pracują-
cego, umeblowany, na 1 piętrze.
500zł 506-986-316

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

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

WA S I L KÓ W, ul.  Kolejowa,
Wynajmę uczciwej kobiecie,
może być z dzieckiem, cena do
uzgodnienia 400zł 666-266-340

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

B I A Ł S Y T O K , 4 4 m ² ,  o s .
Nowe Miasto, dwa pokoje.
1.000zł/+opłaty 606-595-237

BIAŁSTOK, garaz blaszak z miej-
scem wynajme w bialymstoku
koszt-220zl miesiecznie za wyna-
jem 220zł 884-774-233

B I A ŁY S TO K , ul. Żyzna, os.
Wygoda, garaż w bloku do wy-
najęcia.  200zł 609-405-958

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

BIAŁYSTOK, 65m², na cichą dzia-
łalność.  1.000zł 795-999-550

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

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

BIAŁSYTOK, pokój do wynajęcia
umeblowany, z balkonem, blisko
centrum. 650zł 503-624-093

BIAŁYSTOK, 25m², ul. Konstytucji,
pokój dwuosobowy 400zł/osobę
692-482-171

BIAŁYSTOK, 40m², os. Wygoda,
pokój umeblowany w willi, z
osobnym wejściem1.000zł/+licz-
niki 798-784-129

CZARNA Białostocka, 33m², ul.
zeromskiego, wynajme mieszka-
nie w bloku czarna bialostocka po
remoncie 4-pietro po remoncie
nie umeblowane dostepne od li-
stopada-mozliwosc wyposazenia
w kanapy 1.350zł 884-774-233

WARSZAWA, ul. Lwowska 1, 
wynajmę 2- nie duże, pokoje 
33, 45m², przy Placu Politechniki 
umeblowaną 3 piętro z windą. 
1.800zł/+liczniki 660-002-049

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

Wynajem krótkoterminowy

GIŻYCKO, Wynajmę domek let-
niskowy, 4 osobowy, full wypo-
sażenie, piękna okolica, plaża 
prywatna, jezioro. 290zł/doba
790-296-668

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYS TOK, Para z dwójką 
dzieci poszukuje mieszkania w 
Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, 
osoby szanujące cudzą własność. 
1.000zł 531-326-561

BIAŁYSTOK, Poszukuję kawa-
lerki do wynajęcia na osiedlu 
Antoniuk. Mężczyzna bez nało-
gów. 459-037-585

KLEOSIN, Poszukuję pod wynajem 
pomieszczenia gospodarczego, 
chlewka z dostępem do prądu. 
Okolice Kleosin, Księżyno, Nowe 
Miasto.  1.234zł 723-591-991

BIAŁYSTOK, os. Bojary, Piasta I, 
Piasta II, Rodzina z dwójką dzie-
ci szuka 3-pokojowego mieszka-
nia najlepiej na osiedlu Bojary, 
Piasta, mogą być też inne lokali-
zacje. Wynajem długoterminowy. 
Nie palimy. 798-965-678

Kupię

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

BIAŁYSTOK, Kupię domek letni-
skowy do całorocznego zamiesz-
kania, Studzianki lub Sokołda, do 
100.000zł. 10.000zł728-860-389

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

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

B I A ŁY S T O K , Kupi ę  dz ia ł -
kę w Ignatkach Osiedle. 1zł
698-195-597

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę w 
Ignatkach, ul. Borsucza. 1zł
698-195-597

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

BIAŁYSTOK, Kupię garaż na osie-
dlu Sybiraków, wyłącznie pod blo-
kiem 1, 3, 5, 7 lub 9. 510-715-661

ŁOMŻA, Kupię małe mieszkanie w 
Łomży parter. 794-641-109

BIAŁYSTOK, Kupię nieduży do-
mek okolice Białegostoku, 
Moniek, Tykocina, do 140tyś 1zł
531-540-521

B I A ŁY S T O K , Kupię s iedl i -
sko z budynkami +/- 30km od 
Białegostoku może być z ziemią 
i lasem 695-332-129

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

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

7000 zł/mkw 
netto

„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 pojedyncze mieszkania.
Wkrótce Kopernik 3

„Apartamenty Kręta 3” - Nowe Miasto jest najbar-
dziej poszukiwaną lokalizacją w mieście. Dlaczego? 
Udało się tu stworzyć osiedle spełniające wszystkie 

wymagania nowoczesnych mieszczan. Są ogólnodo-
stępne tereny rekreacyjne i atrakcyjne placówki han-

dlowe. Dojazd do centrum to kwestia paru minut.
W sprzedaży mieszkania 2,3 i 4 pokojowe.

IV 2023 r. od 6700
zł/mkw

Wkrótce w sprzadaży 6 piętrowy budynek miesz-
kalny w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy War-
szawskiej. W sumie 98 mieszkań  od 1 do 3 poko-
jowych. Apartamenty Warszawska zlokalizowane 
są przy wjeździe do Wysokiego Mazowieckiego od 
strony Białegostoku. W bezpośrednim sąsiedztwie
ogródków działkowych i terenów zielonych. Jedno-

cześnie - centrum miasta jest w zasięgu spaceru.

2023 r. od 6100
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

ostatnie mieszkania 3 i 4 pokojowe

I 2023 r. od 7.100
zł/mkw

Apartamenty Tysiąclecia 6 i 7 w sprzeda-
ży, wkrótce 8.  To popularna inwestycja na ryn-

ku białostockim. Jej kolejny etap to kolejna 
odsłona standardu, którego próżno szukać u kon-

kurencji. Podwyższone pomieszczenia zapew-
niają poczucie przestrzeni, ponadstandardo-
we okna gwarantują doskonałe doświetlenie 
wnętrz.  Ostatnie mieszkania  2 i 3 pokojowe.

III 2023 r. od 6.600 
zł/mkw

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 

mieszkania!



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 
wycinką pozyskaniem drzew z 
działek leśnych, rolnych, ugorów, 
nieużytków itp -wycinka drzew 
-skup i wycinka drewna na pniu 
wszystkie gatunki -skup drewna. 
250zł/szt. 735-160-749

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

B I A ŁYS TO K, działka na os. 
Bagnówka, chetnie o dużej po-
wierzchni 604-447-716

BIAŁYSTOK, kupie garaz muro-
wany w Bialymstoku do poda-
nej ceny w ogloszeniu 25.000zł
884-774-215

BIAŁ SY TOK, kupie mieszka-
nie 2-pokoje w bialymsto-
ku do-250.000zl maxymal-
nie do 40-metrow 250.000zł
696-774-177

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

Poszukuję współlokatora

BIAŁYSTOK, os. Śródmieście, 
Szukam współlokatorki w wie-
ku 60l-70lat, parter.  500zł
600-672-060

4 kotły gastronomiczne, stal nie-
rdzewna 500zł/szt. 577-737-270
Białystok

BARAKOWÓZ budowlany 7x2, 
500 700zł 669-205-467 Sokółka 

BARAKOWÓZ przyczepa na ko-
łach 4, 20m/2, 20m 5.500zł 501-
653-850 Sztabinki 

BECZKA metalowa 200 l niebie-
ska, czysta, myta, 20szt. 50zł512-
210-848 Białystok

BECZKI metalowa 200 l niebieska,
czysta, myta, 20szt.50zł512-210-
848 Białystok

BELOWNICA do makulatury.
2.300zł 609-499-004 Orzysz

BETONIARKA 150l. 1.400zł 507-
144-467 Łomża

BETONIARKA 250 l 3 fazowa.
1.000zł 607-315-229 Olecko 

BETONIARKA 250, stan bdb.
1.500zł 503-435-520 Sokółka

BETONIARKA 250l. 1.700zł 507-
144-467 Łomża

BRYCZA nowa. 3.800zł 856-796-
248 Hajnówka 

CIERLICA do łamania lnu+ nawi-
jarka do nici. 80zł 508-789-456
Białystok 

CZĘŚCI do kosiarki klasa 210,
100-200 zł 100zł 785-056-707
Grajewo

DRUT spawalniczy fi  1.6mm, szpu-
la. 55zł 511-240-244 Sokółka

DŹWIG 6ton krata, na starze-66 
16.500zł 501-653-850 Augustów

DŹWIG na starze, maszt, prądni-
ca. 7.000zł572-213-014 Grajewo

ELEKTRYCZNA ostrzałka do sie-
kier, noży, narzędzi. 200zł 692-
922-569 Białystok

FREZARKA do drewna dolno-
-wrzecionowa Guilliet, przywie-
ziona z Niemiec.7.100zł608-720-
220 Gmina Sokółka

FREZY do drewna tarczowe stałe,
głowica z wymiennymi ostrza-
mi, szersze i węższe, strugi, wier-
tła, od 10 do 170 zł. 511-240-244
Sokółka

GIĘTARKA do blach 700zł 662-
593-789 Suwałki 

GRILL elektryczny.150zł692-922-
569 Białystok

GWINTOWNICA do gwintowania 
rur. 200zł 862-713-853 Zambrów 

GWINTOWNICA do rur, uniwer-
salna, 1.5-2 cale. 80zł 511-240-
244 Sokółka 

GŁOWICE Ridgid, od 2, 5 do 4 
cali nowa kompletna napęd sta-
ły  3.600zł 792-114-996 Sokółka

HYDROFOR grundfos 10 bar, 
50l 770 vat 250zł 696-564-454
Białystok 

IMADŁO kowalskie. 250zł 572-
213-014 Grajewo 

KOSA Sthil na akumulator, bez 
szczotkowa, na gwarancji z pa-
łąkiem dystansowym jak nowa. 
650zł 602-846-791 Białystok 

KOSIARKA czeska 1.500zł 785-
056-707 Grajewo 

KOSIARKA elektryczna 900W, jak
nowa, z koszem. 110zł 728-860-
389 Zabłudów

KOSIARKA listwowa, 85 cm sze-
rokość koszenia  1.400zł516-170-
300 Wasilków 

KRAJZEGA 3, 2KW ze stołem. 
600zł 883-688-022 Zabłudów

MAGIEL domowy elektryczny
prawie nowy. 150zł 888-681-
223 Białystok

MAGIEL elektryczny, używany, 
szer. 56 cm 100zł 856-501-559
Białystok 

MASZYNA do mięsa rosyjska. 
1.200zł 501-379-997 Białystok 

MASZYNA do pisania, niemiec-
ka, stara. 500zł 692-922-569
Białystok 

MASZYNA do robienia swetrów, 
niemiecka. 800zł 693-661-520
Dąbrowa Białostocka 

M A S Z Y N A do szyc ia skór
350zł 503-435-520 Dąbrowa 
Białostocka

MASZYNA do szycia Łucznik 
1968r., na pedał, sprawna. 110zł
857-464-425 Białystok 

MASZYNA do szycia Łucznik, 
Nowy TYP 300zł 781-050-405
Białsytok

MASZYNA wieloczynnościowa 
(mała) nowa: tokarka do drew-
na 140mm toczenia, i więcej, pi-
larka, szlifi erka, polerka, silnik 0, 
25KW/220vol 280zł 511-240-244
Sokółka

M A S Z Y N K A e l e k t r y c z n a 
Charkiew, używana. 100zł 508-
789-456 Białystok

MASZYNY do szycia, elektrycz-
ne, 2szt. 100zł/szt. 862-713-853
Zambrów 

MIGOMAT, typ 161, z butlą. 
1.000zł 862-713-853 Zambrów

MINI koparko ładowarka 4x4, pro-
jekt do ukończenia.16.000zł503-
435-520 Sokółka

NARZYNKI do gwintów od M8 do 
M27, o różnych skokach nacina-
nia, 5-20zł. 511-240-244 Sokółka 

OFERUJĘ sprawny całkowicie sil-
nik spalinowy 6 KM od agregatu 
prądotwórczego 5KW. Cena 140 
zł z bakiem i tłumikiem.140zł/ca-
łość 733-581-353 Białystok

PIEC typu „koza”, Stalowy wyłożo-
ny szamotem, szer.37x40x87cm, 
Srednica wylotu spalin 150mm. 
390zł 508-073-762 Białystok

PIECYK gazowy do wody WRT 
325-5kb 150zł 696-564-454
Białystok 

PIECYK gazowy wieloczerpalny do 
grzania zimnej wody. 800zł 884-
691-250 Białystok

PILARKO WIERTARKO
DŁUTARKA, siłowa pila przewód.  
550zł 500-067-949 Sokółka 

PIŁA spalinowa Tajga, stan bdb. 
450zł 507-975-896 Białystok

PIŁA spalinowa husqvarna 358, 
stan bdb. 1.000zł 516-170-300
Wasilków 

PIŁY tartaczne nowe do traka pio-
nowego wym. 1250x2mm, 20szt.  
37zł/szt. 609-499-004 Pisz

PODGRZEWACZ do wody prze-
pływowy 3 fazowy. 400zł 600-
900-969 Białystok

POJEMNIK na wodę 600l, ocyn-
kowany. 500zł 508-789-456
Białystok 

POMPA zanurzeniowa do wody,
nowa. 100zł511-240-244 Sokółka 4

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz 
wody, gazowy stan bdb Junkers. 
500zł 795-999-550 Białystok

PRZYCZEPA niskopodwozio-
wa 14 t 12.900zł 501-653-850
Augustów 

PRZYCZEPKA 1-osiowa z ładowa-
czem do zrywki drewna.18.000zł
856-796-248 Hajnówka 

RÓWNARKO - grubościówka
Dyma 8 z osprzętem. 2.300zł
500-067-949 Sokółka 

RĘBAK do gałęzi.4.000zł856-796-
248 Hajnówka

SILNIK 11KW na wózku, z kablem, 
stan bdb. 1.200zł 507-975-896
Białystok 

SILNIK 17.5KW, 11KW, 8KW. 
6 0 0 z ł /s z t . 5 3 3 - 5 3 9 - 8 4 8
Augustów 

SILNIK 3 fazowy 7.5KW, na wóz-
ku, z włącznikiem i przewodem 
20m, stan bdb. 700zł 606-595-
237 Czyżew 

SILNIK 7.5KW, nowy. 1.000zł884-
691-250 Białystok

SILNIK Deta 100, po naprawie 
głównej 4.500zł 728-860-389
Michałowo

SILNIK elektryczny 0.4 KW 1400 
obrotów 380x220V i 4 KW na 
1400 obrotów, cena od 100 do 
470 zł 100zł/szt. 511-240-244
Sokółka 

SILNIK elektryczny 11KW z wóz-
kiem stan bdb 1.100zł 604-828-
515 Jaświły

SILNIK elektryczny włoski, nowy, 
szybkoobrotowy, 8tys obrotów 
na minutę 800zł 862-713-853
Zambrów 

SILNIK leliland 4 i 6 cylindrowy.
4.500zł 728-860-389 Michałowo

SILNIK spalinowy. 2.000zł 507-
144-467 Łomża

SITO budowlane o wymiarach 155 
cm x 95 cm, solidna mocna siat-
ka . 100zł 664-128-650 Białystok

SPAWARKA EPW 250. 1.800zł
862-713-853 Zambrów

SPAWARK A elektryczna typ 
ETD 250. 1.600zł 862-713-853
Zambrów 

S PA W A R K A z  rozruchem,
380V, 300A. 850zł 507-975-896
Białystok 

SPRZEDAM kątówkę 1800wat 
Białystok piasta tel 503391530
266zł 503-391-530 Białystok

SPRZEDAM maszynkę do cię-
cia glazury Białystok piasta tel
503391530 86zł 503-391-530
Białystok 

SPRZEDAM mikrometr, sufmiar-
ke, pudełko Białystok piasta tel
503391530 110zł 503-391-530
Białystok 

S PR Z EDA M młoto wiertar-
kę parkside walizka za 210zl,
Białystok piasta tel 503391530
210zł 503-391-530 Białystok

SPRZEDAM przyczepkę jedno-
osiową do przewozu zwierząt
1.300zł 662-593-789 Suwałki

SPRZEDAM spawarkę invertoro-
wa Białystok piasta tel 503391530
320zł 503-391-530 Białsytok

SPRZEDAM wiertarke 500wat
Bialystok piasta tel 503391530
460zł 503-391-530 Białystok

SPRZEDAM wiertarko wkrętarkę
sieciową niteo za 80zl, Białystok
piasta tel 503391530 80zł 503-
391-530 Białystok

SPRZEDAM ładowarkę telesko-
pową 7m fi rmy Sambron 1994r..
Sprzęt sprawny pali, jeździ, pod-
nosi. W zestawie łyżka. . 4 lata
temu miał robiony kapitalny re-
mont. 30.000zł/całość 731-827-
599 Bielsk Podlaski
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STOJAK do wiertarki ręcznej 60.
60zł 862-713-853 Zambrów

STÓŁ do frezarki do drewna.250zł
862-713-853 Zambrów

SUWNICA mała do nawijania nici.
60zł 508-789-456 Białystok 

WAŁ do heblarki, 3 noże, dł. 34cm,
fi 10.5cm, masywny oraz dwa
wały o dł. 30cm, 220-390zł. 511-
240-244 Sokółka 

WAŁEK do przecinarki, krajzegi.
250zł 572-213-014 Grajewo 

WCIĄGARKA budowlana, siłowa,
niemiecka, duża siła ciągnięcia.
1.400zł 518-424-077 Mońki 

WIDŁY do palet.2.000zł728-860-
389 Michałowo

WYRÓWNIARKA do drewna blat
115x32cm, wałek 26 cm, 3 noże,
silnik 2.2.  1.100zł 660-636-023
Grajewo 

WÓZEK do przewozu wykładzin.
200zł 729-966-462 Białystok

WÓZEK do przewozu wykładzin.
200zł 601-323-135 Białystok

WÓZEK widłowy Clark na małych
kołach, zwrotny, do małego ma-
gazynu lub chlewni, udźwig ok.
1t 5.400zł 721-310-822 Mońki 

AGREGAT malarski Białystok pia-
sta tel503391530 140zł/całość
503-391-530 Białsytok 

 ELEKTRONARZĘDZIA i lekkie
maszyny budowlane. 1zł 856-522-110

Białystok 
KOPARKA ostrówek. 14.500zł
501-653-850 Augustów 

KOSIARKI spalinowe 2 szt. cena
od 300zł do 500zł 300zł728-490-
915 Augustów 

KOŁOWROTEK, przedwojenny,
sprawny 50zł/szt. 506-574-554
Białystok 

KRAJZEGO HEBLARKA solidnie
wykonana robiona na zamówie-
nie bez silnika 1.500zł 605-451-
014 Grajewo 

LICZNIK elektryczny Używany
100zł/szt. 605-451-014 Ełk

MAGIEL elektryczny Rosyjski
200zł 501-379-997 Zabłudów

MASZYNA do szycia w zabudowie 
drewnianej. 250zł 508-789-456
Białystok 

OPRYSKIWACZ polski 300l 12m, 
płaski zbiornik 1.800zł 726-292-
365 Augustów 

OSTRZAŁKA elektryczna do sie-
kier, noży. 90zł 692-922-569
Białystok 

PIASKARKO SOLARKA hydrau-
liczna, 1995 r, stand bdb10.000zł
728-860-389 Michałowo 

PIEC CO tryb automatyczny na eco 
groszek, żeliwny mało używany 
50 KW, kontakt po 17-tej.6.000zł
535-951-759 Suraż 

PIEC Vigas 40 KW, na drewno. 
2.000zł 798-784-129 Białsytok 

PIEC typu koza 2 szt, 300-650 zł 
300zł 510-049-632 Białystok

PIŁA motorowa husquarna 126 
250zł 728-490-915 Augustów 

PO budowie: blacha używana, 
deski szalunkowe, kantówki i 
inne, od 20 zl 20zł 602-655-234
Białystok 

PODGRZEWACZ wody, gazowy, 
mało używany Ariston 5, 2KW, 
100l, stan bdb. 280zł 518-424-
077 Mońki 

POMPA głębinowa, wydajność 
q 20 - 120 litrów/min, GB.010 
SGMd, dł. pompy 697mm, dł. sil-
nika 632 mm, średnica 140 mm, 
moc silnika 2, 2 KW. 1.500zł/szt.
605-451-014 Ełk

PRZEKŁADNIE, silniki lewo opra-
wo obrotowe. 100zł 501-647-161
Grajewo

SILNIK elektryczny 18 KW. 1.000zł
669-205-467 Sokołda

SPAWARKA transformatorowa 
etd-250 z natężeniem spawania 
do 300 amper, włącznik i wyłącz-
nik z zasilania, waga ok.120 kg 
880zł 511-240-244 Sokółka 

SPRZEDAM forme do robienia 
dachowki cementowej. forma 
posiada 200 podkladow 2.100zł
515-393-138 Zabłudów 

SZLIFIERKA kontowa 100zł 692-
922-569 Białystok

TOKARKA do drewna przystaw-
ka od Dymy 8, można wykonać 
samodzielna tokarkę. 460zł 511-
240-244 Sokółka 

WIERTARKI i młotowiertarki, 
100-300zł szt. 100zł/szt. 501-
379-997 Białystok

WODOMIERZ o dużej wydajno-
ści, firma METRON, 3, 5 m³/h, 
numer katalogowy 01-340 100zł/
szt. 605-451-014 Ełk

WÓZEK do przewozu wykładzin, 
profesjonalny. 100zł 726-542-
528 Białystok

ZABYTKOWA maszyna na zeliw-
nych kolach 2.200zł 515-393-138
Narew

ŁAWA montażowa stalowa 1, 2 
x 0.6 x 0.5m. 80zł 511-240-244
Sokółka

ŁOŻYSKA toczne poprzeczne, 
stożkowe, oporowe, 60szt, 3-10 
zł szt. 511-240-244 Sokółka
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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3,

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

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 

mieszkania!

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 

Mieszkania!

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 usłu-

gowe i miejs-
ca postojowe

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

Na sprzedaż ostatnie miejsa posto-
jowe w garazu podziemnym.

Gotowe do
odbioru

Ostatnie miejs-
ca postojowe

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

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., miejsca 

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,

lokale 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.



ŁUPARKA świdrowa, silnik 3kw 
1.700zł 576-611-409 Augustów

ŁADOWARKA fadroma, 12 t, au-
tomat, 1983, stan bdb 22.000zł
728-860-389 Michałowo

ŁADOWARKA teleskopowa 525-
4 sprawna technicznie bez luzów 
wysięg 7m. 30.000zł 669-205-
467 Sokółka 

ŚCIĄGACZ do łożysk i kół, nowy. 
300zł 862-713-853 Zambrów

Kupię

BOJLER RED 140 litrowy płasz-
czowy stan b.dobry grzałka RED 
200 VAT, pompa cyrkulacji 25/60 
wsporniki bojlera. 350zł/całość
602-814-905 Łapy

KUPIE kosiarkę, podkaszarkę spa-
linową w okazyjnej cenie w bdb 
stanie. 696-950-525 Hajnówka 

KUPIE piec CO 600-189-029
Wyszków

KUPIE słupki ogrodzeniowe. 1zł
518-857-720 Zambrów

KUPIĘ piec c.o. może być używa-
ny. 515-076-758 Białystok

KUPIĘ rębak do gałęzi, do drewna. 
604-695-763 Hajnówka

KUPIĘ silniki elektryczne spalone. 
501-379-997 Zabłudów

KUPIĘ spawarkę interwałową.  
507-975-896 Białystok

KUPIĘ łaciarki Class, bębenek 
(chwytacz nici) +szpulki od ma-
szyny do szycia. 600-189-029
Białystok

KUPIE tokarkę do metalu każdy 
model. 790-296-668 Giżycko 

Meble

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

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

6 krzeseł drewnianych, tapicero-
wanych 55zł/szt. 600-788-539
Białystok 

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

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

MEBLOŚCIANKA, szer. 3m, wys.
2m, głęb. 45 cm, kolor ciem-
ny orzech 600zł 609-795-828
Supraśl

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

REGAŁ dębowy z witryną. 1.500zł
667-063-138 Białystok 

REGAŁ dębowy, komoda. 1.500zł
729-971-047 Białystok

REGAŁ dębowy, z komodą, mało
używany. 1.500, 01zł 726-542-
528 Białystok

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-
135 Białystok

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

SPRZEDAM video vhs thomson
Białystok piasta tel 503391530
83zł 503-391-530 Białystok

S T O L I K o k o l i c z n o ś c i o -
wy 120x56cm, rozkładany
120x112cm, podnoszony. 230zł
511-240-244 Sokółka 

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

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

STÓŁ - 100zł/szt i 4 krzesła - 45zł/
szt 280zł/całość 600-788-539
Białystok 

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

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

WERSALKA nowa 1.000zł 729-
971-047 Białystok

WERSALKA używana, jak nowa.
1.000zł 601-323-135 Białystok 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, 
szer. 2m po rozłożeniu, pojem-
nik na pościel. 800zł 609-758-945
Białystok 

WERSALKA, zakupiona 2 miesią-
ce temu z Białostockiej Fabryki 
Mebli, na sprężynach, szara, stan 
bdb. 200zł 792-177-811 Białystok 

WERSALKI używane stan bdb, 
bardzo ładna. 150zł 792-177-811
Białystok 

BLATY kuchenne cena od 150zł  
150zł 505-352-084 Białsytok 

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

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

SPRZEDAM kanape tylko do sie-
dzenia kolor fioletowy-dowoz 
gratis na terenie bialegostoku 
260zł 884-774-233 Białstok

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

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 570zł
884-774-215 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 
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 570zł 881-
263-522 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na 
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie  570zł 884-
774-233 Białystok

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

WERSALKA nowa bardzo solid-
na. 800zł 667-063-138 Białystok

ŁÓŻECZKA polowe z materacem 
nowe 4szt. 100zł/szt. 501-236-
573 Białystok

Wyposażenie wnętrz

BARDZO wygodne super kon-
strukcja. Sprzedam komplet ok 30 
szt Mam zdjęcia NIE udało się do-
dać ? 60zł 606-758-757 Białystok 

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

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

DYWANY różne 2 szt. 50zł/całość
609-758-945 Białsytok 

ELEMENTY wyposażenia miesz-
kań, lata 50te i 60te: meble, 
krzesła, żyrandole, lampy itp, 30-
500zł. 30zł 501-379-997 Białystok 

LAMPA w dobrym stanie z ża-
rówką ekonomiczną ale wystar-
czającą do oświetlenia kuchni lub 
małego pokoju. 28zł/całość 733-
581-353 Białystok

LUSTRO fazowane, owalne, 
140x74cm. 130zł 794-290-227
Białystok 

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

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

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

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

WYKŁADZINA dywanowa nowa, 
wzory dziecięce, szer. 4m. 50zł/
mb 601-323-135 Białystok 

WYKŁADZINA nowa dziecięca 
niebieska 4m mb. 50zł 609-758-
945 Białystok

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

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

CHODNIKI dywanowe 20zł/szt.
609-758-945 Białsytok

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

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

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

WYKŁADZINA nowa niebieska
dziecięcy wzór, 4m szerokości. 
40zł 667-063-138 Białystok 

ŻYRANDOL nowy drewniany 
3-ramienny, 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 ra-
mienne i kinkiety, od 20 do 60 
zł. 511-240-244 Sokółka 

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

B A R A K O W Ó Z 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, używa-
ny. 300zł 862-713-853 Zambrów 

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

BRAMA metalowa 2-skrzydłowa
4m. 900zł 792-057-615 Białystok 

BRODZIK akrylowy 90x90cm, 
niski-5cm, powystawowy.Mam
też podobne 80x100, 90x100,
80x120 i 90x120(biały i czarny).
możliwa wysyłka. 120zł 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 ponie-
miecka, możliwy dowóz. 606-
262-582 Ełk

DESK A tarasowa sosnowa o
wymiarach 28cm x 13cm x
400cm. Klasa Ab wilgotność
ok 12%. Gmina Nowe Piekuty
75zł/m² 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie
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DOM do rozbiórki z czerwonej
pełnej cegły w Białymstoku.
20.000zł 884-691-250 Białystok
DREWNO konstrukcyjne.600zł/
m³ 508-978-927 Białystok
DRUT pasieczny, 20kg. 12zł/kg.
858-683-747 Białystok 
DRUT w szpuli, cena za szpulę.
50zł 792-605-260 Augustów 
DRZWI 80 pokojowe i łazienko-
we białe. 50zł/szt. 609-405-958
Białystok 
DRZWI 84, nowe pełne. 100zł
884-691-250 Białystok
DRZWI 90, nowe 2szt. pełne.
150zł/szt.884-691-250 Białystok
DRZWI drewniane z futryną,
90 prawe, szer z ościeżnicą 98,
5cm. 980zł/całość 508-073-762
Białystok 
DRZWI drewniane zewnętrz-
ne, różne wymiary, 900-1600zł.
400zł 503-939-342 Białystok
DR Z WI wejściowe z szybą
90, nowe. 700zł 884-691-250
Białystok 
DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor
jesion, 2szt. 40zł/szt. 862-713-
853 Zambrów
DRZWI wewnętrzne używane,
80P, 2 szt, łazienkowe 60p, ku-
chenne 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 pra-
we. 790zł/całość 794-290-227
Białystok 
DRZWI zewnętrzne, drewniane,
używane, 85x205, 1szt. 100zł
862-713-853 Zambrów
DWUTEOWNIK 2x14m i 2x8,
5m. Cena 80zł/m 80zł 514-329-
251 Łapy
DYLE świerk 3 i 4 calowe, cena
do uzg. 150zł/m³ 514-154-562
Bielsk Podlaski 
ETERNIT głębokofalisty, nowy.
12zł/szt. 501-647-161 Grajewo 
GLAZURA 15x15cm biała, ró-
żowa. 10zł/m² 728-561-148
Białsytok 
GNIAZDA elektryczne, przełącz-
niki, rozetki, wyłączniki siłowe,
różne, 3-5 zł szt. 511-240-244
Sokółka
GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-
616-814 Białystok
GRZEJNIK łazienkowy, nowy,
duży. 150zł 794 -729 -290
Białystok 
GWOŹDZIE czarne dł. 50mm
14kg. 4zł/kg. 508-461-400
Białystok 
HAKI stalowe fi  120, ocynkowa-
ne, stary typ, do mocowania rur
ściekowych.8zł/szt.511-240-244
Sokółka
JAKO tymczasowe do budowa-
nego budynku szopy itp50zł/szt.
606-758-757 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, 
regulacja mocy grzania, nawiew.
Szer.kominka67x24x58cm, szer. 
obudowy 130x37x98.W kpl.do 
wykączemia płyty matmurowe 
230zł/szt. 508-073-762 Białystok 

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

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

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

KUPIE deski po szalunkach lub 
z rozbiórki. 1zł 792-177-811
Białystok 

KUPIE używane okna plas  kowe 
2 szt. szerokość 1m lub więcej 
wysokość 0, 90, oraz 0, 60 x 0, 
90 3 szt. 1zł 797-846-753 Suwałki 

KUPIĘ blachę 4mm  1zł 518-857-
720 Zambrów

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

LINA stalowa 12mm, nowa, 
100mb.5zł507-960-008 Wysokie 
Mazowieckie

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

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

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

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

OGRODZENIE betonowe 110zł
501-647-161 Grajewo

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

OKNA drewniane używane, kom-
pletne różne rozmiary z szero-
kości i wysokości, cena od 300zł 
do 700zł 300zł 503-939-342
Białsytok

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

OKNO 580 x 560 2 sztuki kolor 
brązowy 200zł/szt. 514-329-251
Łapy

OKNO 780 x 1180 z kołnierzem, 
kolor brązowy 1.000zł 514-329-
251 Łapy 

OKNO 850 x 740 kolor biały 250zł
514-329-251 Łapy

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

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



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

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

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

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

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

PRZETRZĄSACZ 4 bębnowy do 
siana class, szer. robocza 4, 20.  
250zł/szt. 607-315-229 Olecko 

PRZEWÓD siłowy 100m 800zł
504-352-084 Białystok

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

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

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

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

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

RURY z tworzywa grubościen-
ne do zbudowanie namiotu 3 x
6 m. Były użyte do takiej kon-
strukcji 100zł/całość 606-758-757
Białystok 

SIATKA ogrodzeniowa nowa, 
ocynkowana,  10, 50zł 858-683-
747 Białystok

SKRZYNIO  palety, z transportem.
25zł/szt. 508-978-927 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 przycięte do kantu, bez fal-
ców. 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 goto-
wy do montażu. 190zł 508-073-
762 Białystok

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

SZTACHET Y dachowe heblo-
wane z frezem o wymiarach:
115cm x 9cm x 205cm 1000 szt.
8zł/szt. 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie 

SZTACHETY drewniane świerko-
we, wys. od 80cm do 180cm, szer. 
9cm, gr. 2cm, szlifowane, zaokrą-
glone, od 4zł. 5, 40zł/mb 505-
603-916 Wysokie Mazowieckie

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

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

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

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

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

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

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

WIERCENIE studni przyłącza 
hydrofory 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 szalów-
ke świerkowa o długości desek 
3i 4 m w klasie A/B. Szerokość 
całkowita deski 150mm Grubość 
20mm Pakowana po 7szt. 
Dostępna od ręki! 65zł/m² 505-
603-916 Ostrów Mazowiecka 

WYMIARY 16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm. 
Mam ok 50 m² wysezonowane, 
zapakowane w paczki. Nadają 
się na drobne elementy galan-
terii stolarskiej, parkiet (bez fel-
ców) itp. 20zł/m² 606-758-757
Białystok 

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

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

ZBIORNIK na olej opałowy 1600l. 
Cena do uzgodnienia 50zł 514-
154-562 Bielsk Podlaski

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

BLOCZKI ceramiczne 500szt. 1zł/
szt. 501-236-573 Białystok

CEGŁA Lewkowo 1000 szt. 2zł/szt.
601-052-688 Narewka

DESKI budowlane używane. 500zł
858-683-747 Białystok

DRUT spawalniczy. 30zł 856-616-
814 Białystok

DRUT żebrowany 12, 2, 5t. 3, 
50zł/kg. 572-647-361 Augustów 

DRZWI balkonowe z ościeżnicą 
kompletne stary typ Sokółka, 
2-szybowe nie używane 90x220, 
2szt. 190zł 602-655-234 Białystok 4

DR Z WI garażowe z futryna 
2-skrzydłowe fi lingowe, mosięż-
nymi akcesorami cena do uzg. 
1.190zł 602-655-234 Białystok

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

DYLE jesionowe sezonowane 
3m³ 1.600zł/m³ 501-653-850
Sztabinki 

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 
kamień łupany XXI wieku, 2 kom-
plety, udzielę informacji odnośnie 
produkcji 2.000zł/szt. 605-451-
014 Ełk

GRZEJNIK olejowy elektryczny 
9-żeberek, 2000Vat z termosta-
tem  70zł 884-691-250 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

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

PAR APET Y z konglomeratu,
30x153, mam 6szt. 110zł/szt.
794-290-227 Białystok

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

SKRZ YDŁ A okienne Sokółka
2-szybowe brązowe stan idealny
55x135 1szt, 64x135 3szt z żalu-
zjami 117x135 1szt, 85x205 2szt
balkonowe, cena od 90 do 150zł.
90zł 602-655-234 Białystok

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

AGD

K U C H E N K A m i k r o f a l o w a 
Whirpool, wielofunkcyjna. 350zł
531-540-521 Białystok

LADA chłodnicza 2m 1.000zł 691-
819-410 Gródek 

LODÓWKA nie duża stan bdb,
biała, transport gra  s 150zł 792-
177-811 Białystok

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

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

RĘCZNA, turystyczna maszynka 
do szycia w zestawie z wielo-
ma szpulkami nici różnego ko-
loru. 22zł/całość 733-581-353
Białystok 

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

SPRZEDAM blender elektrycz-
ny. Bezpieczny przełącznik
Praktyczny wieszak Trwałe ostrze
Instrukcja w j.polskim Sprzęt
NOWY w oryginalnym opakowa-
niu. 45zł 663-206-992 Białystok
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Osiedle Lodowa – Osiedle Lodowa – 
Już niedługo w ofercie Yuniversalu PodlaskiegoJuż niedługo w ofercie Yuniversalu Podlaskiego
YYuniversal Podlaski oferuje klientom bogaty wybór YYmieszkań w Białymstoku, Warszawie, Ełku, Suwałkach YYi Łodzi oraz największy na Podlasiu wachlarz lokali YY
mieszkalnych i usługowych. Wybór ofert tego dewelopera 
zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
Rozpoczynając nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje
się różnorodnością lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem
lat mogły nadal sprostać wymaganiom i potrzebom.

Kolejna inwestycja dewelopera powstanie na oddalonych 
od centrum miasta Zawadach, pomiędzy ulicami Lodową 
i Polarną. Liczyć będzie 5 kameralnych budynków mieszkal-
nych (A, B, C, D, E) o 3 kondygnacjach (2 piętra). Budowa oraz 
sprzedaż zostanie podzielona na dwa etapy.

Osiedle Lodowa to nowocześnie zaprojektowane mieszkania 
o powierzchniach od 36 m² do 72 m² – będą one tworzyły przy-

jazną, świetnie rozplanowaną przestrzeń. W ofercie dostępne 
są mieszkania dwu-, trzy- oraz cztero-pokojowe o różnym funk-
cjonalnym układzie.

– Ze względu na przyszłych mieszkańców, ceniących sobie
ciszę i spokój, postanowiliśmy cofnąć zabudowę w głąb działki, 
bliżej lasu – aby zredukować dźwięki dobiegające z ulicy – mówi
Hubert Piekut z Yuniversalu Podlaskiego.

Dla najmłodszych został zaprojektowany plac zabaw oraz
miejsce rekreacyjne. W każdym budynku osiedla zostały wy-
dzielone strefy, w których mieścić będą się komórki lokatorskie 
oraz inne pomieszczenia techniczne. Dla kierowców przewi-
dziano na terenie działki miejsca parkingowe (również kilka dla 
osób niepełnosprawnych). Dwa budynki będą posiadały garaże 
na poziomie -I.

W parterze jednego z budynków (od ul. Lodowej) przewi-
dziano miejsce pod lokal usługowy. Lokal będzie miał charakter 

nieuciążliwy – sklep spożywczy, apteka, mała gastronomia, itp. 
– w zależności od potrzeb przyszłych mieszkańców.

W POBLIŻU INWESTYCJI ZNAJDUJE SIĘ:

  Rezerwat przyrody Antoniuk
  Szkoła podstawowa oraz przedszkole
  Centrum sportowe- siłownia, fi ntess, treningi obwodowe, 
squash
  LIDL
  Restauracja McDonald’s
  Centrum handlowe (Auchan, Leroy Merlin, Selgros 
Cash&Carry)
  Trasa [wylot] S8

KONTAKT:
Biuro Sprzedaży Białystok

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

e-mail: bialystok@yp.com.pl

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski to prawie 20 lat działalności pod własną 

marką i ponad 30 lat doświadczenia w branży deweloperskiej 

w Polsce. Prezesem fi rmy jest Antoni Piekut, współwłaściciel 

działającej od 1991 r. spółki Wersal Podlaski. Zespół pra-

cowników Yunversalu tworzą osoby posiadające wieloletnie 

doświadczenie w branży budowlanej. Potwierdzeniem wy-

sokiej jakości naszych realizacji są liczne nagrody. Są wśród 

nich Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu, a także takie 

tytuły jak Luksusowa Marka czy Biznesowe Odkrycie Roku.



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

S PR Z E DA M prodiż 600wat 
Białystok piasta tel 503391530 
4 8 z ł/c a ł o ść 5 0 3 -391-53 0
Białsytok 

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

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

SPRZEDAM żelazko Białystok pia-
sta tel 503391530 50zł 503-391-
530 Białystok 

SPRZEDAM, prodiż, Bialystok pia-
sta tel 503391530 26zł 503-391-
530 Białystok 

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

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

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

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

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

ZMYWARKA Miele uszkodzo-
na na części. 150zł 729-971-047
Białystok

ZMYWARKA Miele uszkodzona 
na części. 200zł 729-966-462
Białystok

ZMYWARKA Miele, uszkodzo-
na, na części. 200zł 609-758-945
Białystok

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

OKAP kuchenny z oświetleniem
i wyciągiem, kwasówka nowy
cena do uzg. 290zł 602-655-234
Białystok 

PRALKA automat 150zł 609-499-
004 Pisz

SPRZEDAM sprawna lodowke
beko wysokosc-160 dobra ko-
mus na dzialke dowoz gra  s na
terenie bialegostoku wnoszenie
we wlasnym zakresie 220zł 884-
774-215 Białstok 

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

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

ZAMRAŻARKA, 3 szufladowa,
szer.50x60x85cm, sprawna, brak
2 szuflad 130zł 508-073-762
Białystok 

|OKAP kominowy Mastercook
ze stali nierdzewnej, szer.60cm,
sprawny 190zł 794-290-227
Białystok 

Opał

BRYKIET dębowy workowany.
770zł/t 515-076-758 Białystok

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

DREWNO opałowe iglaste porą-
bane sezonowane, możliwy do-
wóz. 120zł/mp 606-262-582 Ełk

DREWNO opałowe mieszane su-
che. 150zł 507-975-896 Białystok

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

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

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

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

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 
20mp, B-stok dowóz. 80zł/mp
515-076-758 Białystok 

DRZEWO opałowe Brzoza su-
che, rąbane. 200zł 507-975-896
Białystok 

DRZEWO opałowe brzoza, rąba-
ne, możliwość transportu 200zł/
m² 507-975-896 Białystok

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

DRZEWO rąbane.  150zł 508-995-
628 Mońki 

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 
40zł/szt. 507-975-896 Białystok

KUPONY na garsonkę i spódnicę
z dawnego sklepu Merino, weł-
na 100%, 30-80zł. 531-540-521
Białystok 

LODÓWKI styropianowe do prze-
chowywania żywności, 4szt, poj. 
100l. 150zł/całość 601-323-135
Białystok 

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

PELLET drzewny dębowy 880zł/t
515-076-758 Białystok 

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

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

SKRZYNKI plastikowe na owo-
ce 5szt. 10zł/szt. 729-966-462
Białystok 

SKRZYNKI plastikowe na owo-
ce, 5szt. 10zł/szt. 601-323-135
Białystok 

SPRZEDAM drewno opałowe 
iglaste (sosna) liściaste (brzoza, 
olcha, osika) od 100zł/mp w wał-
kach 1, 25 możliwośc pocięcia w 
pieńki, porąbania.drewno świeże, 
. Możliwość dowozu 130zł/mp
695-332-129 Białystok 

STYROPIANOWE lodówki rożne 
rozmiary, cena od 40zł. 609-758-
945 Białystok 

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

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

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

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

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

DREWNO w workach po 30kg, 
100szt  5zł/szt. 857-196-863
Białsytok

ODDAM gałęzie  797-467-157
Niewodnica Kościelna

SKRZYNKI plastikowe na owo-
ce 10 szt 2zł/szt. 609-758-945
Białystok 

Antyki

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-
084 Białystok

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki 
KUPIĘ antyki, starocia, militara, 
rowery, zabawki, itp. 1zł 517-332-
545 Czarna Wieś Kościelna 

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

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

PIANINO Quanndt Berlin 130 
letnie. 3.000zł 795-999-550
Białystok 

SPRZEDAM maszyna singer od-
lew nogi tel 503391530 56zł 503-
391-530 Białystok

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

SPRZEDAM solidne biurko PRL, 
Białystok piasta tel 503391530 
450zł 503-391-530 Białystok

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

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

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

STARE narzędzia konne, pług 
2-skibowy, jednoskibowy i opie-
wacz 300zł 607-940-357 Łomża

Ogród

DOMEK letniskowy drewniany, 
ocieplony nowy, 4, 20x2, 20m 
7.100zł 696-685-233 Rajgród 

GRILL trójnóg, ruszt ze stali nie-
rdzewnej, średnica 60cm, gm. 
Nowe Piekuty. 240zł 505-603-916
Wysokie Mazowieckie 

HUŚTAWKA ogrodowa nowa. 
800zł 792-057-615 Białystoczek

HUŚTAWKA ogrodowa, nowa. 
800zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie 

HUŚTAWKA Ławka dębowa, 3 
osobowa+ komplet drągów na 
konstrukcję nowa. 420zł 511-240-
244 Sokółka

JESTEŚMY fi rmą która wyróżnia 
się bardzo wysokimi standarda-
mi oraz precyzją świadczonych 
usług. Wywiercenie studni zajmu-
je nam przeważnie jeden dzień 
149, 98zł 794-544-402 Białystok 

KOCIOŁEK myśliwski żeliwny, po-
jemność 7l 180zł/szt. 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie

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

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

PRZEKAŻĘ ziemię na podniesienie 
terenu Kontakt : 570-006-106 1zł
570-006-106 Białystok

SIEDZISKO do huśtawki ogro-
dowej, boczki żeliwne, nowe 
350zł 505-603-916 Wysokie 
Mazowieckie 

SPRZEDAM beczki plastikowe
220l na szambo i deszczowke po 
artykulach spozywczych 100zł
884-774-215 Białystok

SPRZEDAM beczki plastikowe
220l.na deszczowke szambo na 
wode dzialke i budowe na prze-
ciery wina do kiszenia ogorkow 
kapusty na pomosty 100zł 881-
263-522 Białsytok 

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

STÓŁ +ława, dł. 190cm, drew-
no sosnowe, podstawa żeliwna. 
420zł 504-996-396 Sokółka

STÓŁ +ławka dł. 150-200cm, 
podstawa żeliwna, sosna sybe-
ryjska. 600zł/całość 504-996-396
Sokółka 

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

SPR ZEDAM beczki plastiko-
we 220l przy zakupie powyzej 
5-sztuk-90zl za sztuke dobre na 
deszczowke na szambo na pomo-
sty-przeciery wina samogon-do 
kiszenia kapusty  90zł 884-774-
215 Białsytok

SPRZEDAM beczki plastikowe
220l-po artykulach spozywczych 
czarne dobre na szambo na desz-
czowke na pomosty 100zł 696-
774-177 Białystok

SPRZEDAM beczki plastikowe
po spozywce 220 litrow na desz-
czowke i szambo mozliwosc do-
wozu -odplatnie 100zł 884-774-
233 Białystok

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

SPRZEDAM beczki plastikowe-
-220l po art.spozywczych kolor 
brazowy na deszczowke i szam-
bo mozliwosc dowozu odplatnie 
bialystok okolice cale podlasie 
100zł 537-191-795 Białystok 

Wózki i foteliki

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

KOJEC duży, składany, 150x150 
cm z materacem, może służyć za 
łóżeczko, stan bdb. 380zł 603-
702-300 Dąbrowa Białostocka

WÓZKI dziecięce, 2szt. 100zł 729-
966-462 Białystok

FOTELIK samochodowy  70zł 697-
863-867 Białystok

Zabawki i akcesoria

MASKOTKI z Biedronki pluszaki, 
gang świeżak, bardzo duży wybór. 
35zł 512-210-848 Białystok

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

ŁÓŻECZKO białe dla dziecka.  
200zł 862-713-853 Zambrów 

Remontowo-budowlane

REMONTY i wykończenia wnętrz
-adaptacje pomieszczeń -układa-
nie glazury, terakoty -sufi ty pod-
wieszane -szpachlowanie -ma-
lowanie - elektryka - hydraulika
518-546-217 Białystok 

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

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

KOWAL wykona ogrodzenie, ba-
lustradę, meble z kutego żelaza
501-545-296 Białystok

MALOWANIE, szpachlowanie,
tapetowanie, panele, expresowe
terminy, niskie ceny 792-177-811
Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie
oraz inne usługi budowlano re-
montowe. Michałowo, Gródek
okolice 30km tanio 530266330
120zł/całość 530 -266 -330
Gm.Michałowo

NAPRAWY rynien, dachów, ko-
minów, tynkowanie i docieplanie
kominów wełną mineralną, mon-
taż włazów dachowych. 797-513-
715 Białystok

PRZYJMIE zlecenia na moderniza-
cję balkonów, tarasów. Wylewki
Hydroizolacja Układanie gresu,
deski. 518-546-217 Białystok 

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

PRZYJMĘ zlecenia na remonty/
wykończenia. Nie robimy prze-
mysłówek 518-546-217 Białsytok

PRZYJMĘ zlecenia na wykończe-
nia mieszkań deweloperskich.
518-546-217 Białystok 

REMONTY mieszkań, wykończe-
nia wnętrz, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, terakota, gres,
suche tynki, sufi ty podwieszane,
kamień dekoracyjny, panele pod-
łogowe. 662-686-057 Białystok

REMONTY mieszkań, wykończe-
nia wnętrz, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, terakota, gres,
suche tynki, sufi ty podwieszane,
kamień dekoracyjny, panele pod-
łogowe. 662-686-057 Białystok

REMONTY mieszkań, wykończe-
nia wnętrz, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, terakota, gres,
suche tynki, sufi ty podwieszane,
kamień dekoracyjny, panele pod-
łogowe. 662-686-057 Białystok

REMONTY/WYKOŃCZENIA
kompleksowo. 518-546-217
Białystok 

SUCHE tynki, szpachlowanie, ma-
lowanie, panele podłogowe, tera-
kota itp. Białystok i okolice. 604-
364-270 Białystok

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok

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

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

WIERCENIE studni przyłącza
hydrofory kompleksowo całe
Podlaskie 100zł 600-176-759
Białystok 
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Letnie motywy Letnie motywy 
w naszych wnętrzachw naszych wnętrzach
TTegoroczne lato przeszło już do historii. JednakTTw bardzo prosty sposób możemy zdecydować sięTTna przeniesienie letnich motywów do naszych TT
wnętrz. Mogą to być owocowe nadruki, ptasie
motywy i wzory w motyle. Nadchodząca jesień 
do idealny czas na kreatywną zmianę wnętrz.

Boimy się wyrazistych wzorów. Wiele poradników czy tren-
dów promuje proste i delikatne rozwiązania. Ściany naszych 
wnętrz są idealne do samodzielnego zagospodarowania i chcie-
libyśmy, żeby podobały się wszystkim. Nasze wnętrza powinny 
być dostosowane do konkretnych potrzeb ale też do osobowości 
przyszłych mieszkańców. Warto przybliżyć zatem możliwość 
posiadania dekoracyjnych ścian i odpowiedzieć sobie na pytanie 
jak dobrać wzory do konkretnego wnętrza.

GDYBY TAK TAPETA?

Tapety dekoracyjne aktualnie maja bardzo bogata możliwość 
dostosowania wzoru do naszych oczekiwań. Decydując się na nie, 
mamy kilka opcji do wyboru. Możemy wybrać materiał, który 
posiada mocny wzór i kolor. Tak wybrana tapeta może stać się 
jedynym elementem dekoracyjnym mieszkania. Trzeba tylko pa-
miętać, aby nie pozostawić tapet bez wsparcia innych dodatków. 
Może to być na przykład interesująca lampa czy rama lustra. 
Oczywiście możemy zastosować także plakaty czy obrazy ale w ta-
kim wypadku powinny być one maksymalnie minimalistyczne.

JAK ŁĄCZYĆ WZORY WE WNĘTRZACH?

Jeżeli lubisz wzory i kolory ale boisz się ich użyć i nie jesteś 
pewny możliwego zestawienia, skorzystajmy z podstawowej 
zasady łączenia. Duży prosty wzór lub drobniejszy mniejszy 
wzór. Oczywiście ten sposób może być dowolnie modyfi kowany, 
ilość wzorów dowolnie zwiększana, a wzory mogą zdecydowanie 
różnić sie od siebie. Jeżeli twoje oko jest bardziej wprawione 
w dostrzeganie różnic i podobieństw wzorów, łatwiej będzie 
tworzyć skomplikowane zestawienia.

Zaletą łączenia wzorów i kolorów jest brak nudy. Eklektyzm 
co raz częściej zaczyna gościć na naszych salonach. Przestrzeń 
staje się bogatsza w łączone wzory, czy faktury i może być bar-
dzo energetyczna i pobudzająca, można także użyć pastelowych 
kolorów lub skomponować zestaw monochromatyczny.

ŁĄCZENIE WZORÓW A MEBLE DREWNIANE

Wzory to nie tylko czysta geometria. To również rozmaite 
nadruki, które świetnie łączą się z grafi cznymi elementami tapet 
czy sztukaterii. Jak łączyć wzory we wnętrzach tak, by przestrzeń 
pozostała w pełnej harmonii? Pomoże tu wprowadzenie natu-
ralnych materiałów, tj. skórzana kanapa lub meble drewniane.

Drewno jest naturalnym i uniwersalnym materiałem, którego 
można użyć w aranżacji każdego wnętrza. Zarówno dla mini-
malistycznego stylu loftowego, jak i do eleganckiego glamour 
– drewno łagodzi charakter pomieszczenia i nadaje mu swoistej 
przytulności. Meble drewniane to także solidny materiał, który 
zostanie w mieszkaniu na dłużej, dlatego warto zainwestować

Bardzo interesująca fuzja to sztukateria oraz kwiatowe tapety 
dekoracyjne. Ten luźny styl, lekko w klimacie mieszkań naszych 
babć, może mieć w sobie nutkę szaleństwa. Sztukateria na ścia-
nach w tym wydaniu to styl retro. Polega na tym, że sztukateria 
zdobi ścianę do połowy (najczęściej jest tu wybierany kolor biały 
lub pastelowy), a bardzo wzorzysta tapeta pokrywa jej drugą część. 
W tym łączeniu może pojawić się również czarno-biała podłoga 
w formie kafelek lub cienkiego dywanu.

Wnętrza w których mieszkamy powinny ukazywać nas sa-
mych, być naszym zwierciadłem. Dlatego nie pownosimy bać się 
intensywnych kolorów czy wzorzystych materiałów, zwłaszcza 
jeżeli je lubimy i dobrze się w nich czujemy.

Mateusz Czeczko

Główny Architekt Wnętrz Dyrektor Kreatywny

O FIRMIE
Studio Czeczko Designe dba o każdy element zarówno 
projektu jak i budynku, pokrywając wszystkie aspekty 
od koncepcji do realizacji. Zaczyna od ścisłej współpracy 
z klientem, aby zrozumieć jego potrzeby i przełożyć je na in-
nowacyjne i kreatywne rozwiązania projektowe.

Czeczko Designe oferujemy szeroki wachlarz usług
projektowych 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.
KONTAKT

t: +48 791 700 192
info@czeczko-design.com
www.czeczko-design.com

Mateusz Czeczko

Architekt Wnętrz



WYKONAM balustrady balkono-
we, różne wzory, kute +ogrodze-
nia. 790-296-668 Giżycko 

WYKONAM pracę w zakresie- 
malowanie, tapetowanie, gładzie 
gipsowe, glazura, terakota, pane-
le podłogowe. Tel.884313886- 
dzwonić proszę po 16ej. 884-313-
886 Białystok 

MALOWANIE, szpachlowanie, 
płytki, suche tynki, sufity pod-
wieszane, panele podłogowe, 
montaż mebli z paczki, biały mon-
taż, montaż drzwi, wyburzenia, 
demontaże, inne 518-546-217
Białystok

 POSADZKI agregatem  507-489-436
Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne

ELEKTRYK, naprawy, przeróbki, 
dodatkowe instalacje, naprawy 
lampek nocnych, żyrandli 792-
177-811 Białystok 

HYDRAULIK Elektryk, oświetle-
nia, Wywóz mebli, książek, ló-
żek, fotel, drzwi, RTV, AGD, zło-
mu, Bus przewóz, wynoszenie, 
Sprzątanie domu, piwnic, garaż, 
tel 503391530 95zł 503-391-530
Białystok

HYDRAULIK, naprawy spłuczek, 
baterii itp. 792-177-811 Białystok

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe. 
795-566-445 Białystok

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

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-
688-417 Białystok

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

Transport-przeprowadzki

BAGAŻÓWKI przeprowadzki-
-drobne z ekipą, realizujemy nie-
typowe zlecenia, wnoszenie, zno-
szenie, przestawianie np.mebli.
881-552-236 Białystok

TRANSPORT busami dostawczy-
mi do 1, 5t kontener z windą, do
wynajęcia z kierowcą mozliwosc
wynajecia busa do przewozu rze-
czy lub przeprowadzki 884-774-
215 Białystok

TRANSPORT busami dostawczy-
mi do 1, 5t kontener z windą, do
wynajęcia z kierowcą mozliwosc
wynajecia busa do przewozu rze-
czy 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 

WYWIOZĘ złom, sprzątanie po-
sesji, przygotowanie do remontu
501-344-522 Białystok

WYWÓZ złomu, RTV, AGD, ksią-
żek, mebli, elektroniki, Bus prze-
wóz, sprzątanie piwnic, garaży,
Elektryk hydraulik Białystok tel
503391530 95zł 503-391-530
Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli ag-
d-rtv kartony worki ubrania rze-
czy osobiste ksiazki kosmetyki
motocykle Quady skutery cze-
sci samochodowe sprzet spor-
towy inne rzeczy 881-564-250
Białystok 

BAGAZOWKI transport mebli ag-
d-rtv kartony worki ubrania rze-
czy osobiste ksiazki kosmetyki
motocykle Quady skutery cze-

sci samochodowe sprzet spor-
towy inne rzeczy  881-564-250
Białystok 

BAGAZOWKI transport-kierowca
z busem dostawczym do wyna-
jecia do przeprowadzki lub prze-
wozu rzeczy i moga panstwo 
pakowac swoje rzeczy z wlasna 
ekipa do noszenia  792-624-206
Białystok 

HOLOWANIE aut 7 dni w tygo-
dniu 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
rolniczych 7 dni w tygodniu fi rma 
cały kraj zapraszamy  100zł/szt.
512-576-250 Łomża 

HOLOWANIE aut oraz maszyn
rolniczych 7 dni w tygodniu fi r-
ma z długletnim doswiadczeniem 
zapraszamy 100zł/szt. 512-576-
250 Łomża

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

POMOC drogowa 7 dni w tygo-
dniu fi rma z długoletnim doswi-
adczeniem  1.234zł/szt. 512-576-
250 Zambrów

PRZEPROWADZKI bagazowki 
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-
-warszawa -warszawa bialystok 
transport przewoz mebli agd-rtv 
rzeczy osobiste ksiazki kartony 
sprzet sportowy-inne rzeczy 884-
774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
transport przewoz mebli agd-rtv 

508 353 278 WNĘTRZ A 29



rzeczy osobiste ksiazki kartony 
sprzet sportowy-inne rzeczy 884-
774-215 Białystok

PRZEPROWADZKI bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
transport przewoz mebli agd-rtv 
rzeczy osobiste ksiazki kartony 
sprzet sportowy-inne rzeczy 881-
263-522 Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i śred-
nie, z pracownikami, posiadamy 
busy większe i mniejsze, trans-
port 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 881-552-236 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 tra-
garzami do noszenia rzeczy reali-
zujemy nie typowe zlecenia wno-
szenie znoszenie przestawianie 
np mebli posiadamy wolne ter-
miny prosze dzwonic 537-191-
795 Białystok 

PRZEPROWADZKI ekspres, dziś 
zamówienie-dziś przeprowadzka 
szybko tanio i solidnie. 792-177-
811 Białsytok 

TRANSPORT autem osobowym 
przewoz osob rzeczy lotniska 
hotele dworce urlopy uroczy-
stosci rodzinne wesela poprawi-
ny chrzciny wieczory panienskie 
zawieziemy odbierzemy 696-774-
177 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym 
typu kombi przewoz osob rze-
czy-drobne przeprowadzki rzeczy 
osobiste ubrania ksiazki kosme-
tyki- bialystok woj podlaskie na 
terenie calej polski 884-774-215
Białystok 

TRANSPORT bagazowki bialy-
stok-warszawa -warszawa bialy-
stok przewieziemy mebelki ubra-
nia rzeczy osobiste sprzet agd-rtv 
materialy budowlane-inne rzeczy 
696-774-177 Białystok 

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

TRANSPORT busem dostaw-
czym-bagazowki wywozimy na 
wysypisko mebelki sprzet agd-rtv 
elektronike zelastwa okna drzwi 
palety itp.rzeczy  792-624-206
Białystok 

TRANSPORT busy z winda kon-
tenery do wynajecia z kierowca-
-przewoz towarow na paletach 
przeprowadzki mozliwosc wyna-
jecia busa do przeprowadzki lub 
przewozu rzeczy  537-191-795
Białsytok 

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

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

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 wy-
najecia zawioze odbiore na im-
prezki rodzinne wesela urodziny 
chrzciny lotniska hotele dworce 
537-191-795 Białystok 

TRANSPORT przeprowadzki-
-drobne, bagażówki-wywozimy 
na wysypisko 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 
tygodniu 884-774-233 Białystok 

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

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

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

ZAWIOZE na lotnisko 7 dni w ty-
godniu cały kraj zapraszam atrak-
cyjne ceny 1.234zł/szt. 512-576-
250 Łomża 

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

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

Naprawa RTV, AGD

NAPRAWA lodówek, zamrażarek, 
sprzętów chłodniczych. 792-177-
811 Białystok

NAPRAWA pralek automatycz-
nych, wirnikowych 792-177-811
Białystok 

Doradztwo i fi nanse

1 Ubezpieczenia OC/AC 2) 
Najlepsze oferty z rynku. 3) 
Wszystko w jednym miejscu 
SPRAWDŹ i przekonaj się sam 

y j y j

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

CZY twoja historia kredytowa jest 
w oplakanym stanie? Kwota po-
zyczki od 10000 do 750000000 
zl / GBP, oprocentowanie 2, 8% 
rocznie. Email : globalfinanse.
uslugi@gmail.com 562-302-154
Białsytok

KONSOLIDUJEMY chwilówki, 
kredyty, karty kredytowe, kre-
dyty odnawialne. Wystarczy za-
dzwonić pod numer 730 809 809  
1zł 730-809-809 Białsytok 

POTRZEBUJESZ gotówki sprawdź 
nasze oferty.Jesteśmy biurem po-
średnictwa kredytowego.W na-
szej ofercie znajdziesz -kredyty 
gotówkowe zarówno dla osób 
fi zycznych jak i fi rm -pożyczki po-
zabankowe/kilka fi r 573-156-641
Białystok 

POTRZEBUJESZ gotówki sprawdź 
naszą ofertę -kredyty gotówkowe 
-konsolidacje kredytów i chwiló-
wek -kredyty dla fi rm i rolników 
-pożyczki pozabankowe RRSO od 
10, 99 w zależności od uzyskanej 
oferty 573-156-641 Białsytok 

 POZYCZKA do 1000zł. 507-573-503
Białystok

UMARZAMY długi ; Zapraszamy 
do biura przy ul. Hetmańskiej 
25, 15-727 Białystok. Nie zwle-
kaj dzwoń 511 827 156, bądź pisz: 
wsparcie@upadanie.pl 511-827-
156 Białystok

 KREDYTY i ubezpieczenia.  
500-841-661 Białystok 

Zdrowie i uroda

KULE inwalidzkie, 2szt. 80zł 601-
323-135 Białystok 

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

Fotografi a i wideofi lmowanie

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

Inne usługi

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

GRODZENIE upraw leśnych dzia-
łek pod budowę. 501-344-522
Białystok 

KOWAL wykona ogrodzenie, ba-
lustradę, meble z kutego żelaza 
501-545-296 Białystok

PIŁOWANIE, rąbanie drewna. 
501-344-522 Białystok 

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 

SPRZĄTNĘ plac, komórkę, garaż,
wywiozę złom, drewno, budowla-
ne 513-367-980 Wyszków

UPRZĄTNĘ garaż piwnice strych, 
wywiozę meble złom, i inne. 513-
367-980 Wyszków

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

USŁUGI krawieckie, naprawy,
kontakt w godzinach 15-17. 857-
429-716 Białystok

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

WYCINKA drzew, trudnych-alpi-
nistycznie, krzewów, trzebież la-
sów, zrywka drewna, nasadzenia, 
pielęgnacja, obkaszanie, grodze-
nie upraw leśnych oczyszczanie 
terenów z samosiejek 1zł 695-
332-129 Białystok 

WYCINKA samosiewów, mulcze-
rowanie, przygotowanie działek 
budowlanych i rolnych do użytku. 
501-344-522 Białsytok 

WYKASZANIE traw, także z du-
żych obszarów, pielęgnacja zie-
leni, usuwanie samosiejek za-
krzaczeń, czyszczenie działek, 
obkaszanie upraw lesnych, sa-
dów 1zł 695-332-129 Białystok

WYKONAM wycinkę drzew, krze-
wów, Przebierze lasu, zręby. 501-
344-522 Białsytok 

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

WYWALAMY graty z chaty, wy-
wozimy na wysypisko mebelki, 
sprzęty agd-rtv, elektronikę, pa-
lety, deski, kartony, książki. 884-
774-215 Białystok

ZALESIENIA czyszczenia wczesne, 
późne szybkie terminy realizacji. 
501-344-522 Białsytok 

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

OPROZNIANIE mieszkan domow
i piwnic oferujemy szybka po-
moc potrzebujesz szybko wyczy-
scic mieszkanie ze zbednych rze-
czy przed sprzedaza mieszkania 
domu 696-774-177 Białystok 

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

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

8 tygodniowa suczka owczarka
niemieckiego czarna pod kolana,
gładkowłosa 650zł 881-303-898
Suwałki 

ALOES, od 40zł, 44 letni, żyworód-
ka. 40zł 660-883-912 Białystok 

ALOESY cena od 20 zł do 25zł 20zł
720-212-425 Białsytok 

KOT norweski leśny, 4 msc 500zł
669-466-229 Gmina Sokółka

KOT syberyjski, 3 lata 700zł 669-
466-229 Gmina Sokółka

OWCZAREK niemiecki długowło-
sy, dobry do pilnowania posesji.
Gmina Poświętne500zł535-299-
870 Białystok 

SPRZEDAM słoneczniki cięte na 
kwiaty, do ozdabiania, dekoro-
wania, na bukiety. Zapraszam na
sesje zdjęciowe Miejscowość gm.
Małkinia Górna 2zł/szt. 790-338-
005 Ostrów Mazowiecka 

SZCZENIĘTA york 9-tygodni mi-
niaturki. 1.200zł 797-635-685
Białystok

WILCZURKI szczenięta, 7 ty-
godniowe. 100zł 792-177-811
Białystok

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

Kupię / przyjmę

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

Akcesoria

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

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

Usługi

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

Sprzęt sportowy

 ŁÓ DK A z silnikiem 50 KM 
Merkury, 4, 20 długości 5.000zł
516-170-300 Wasilków 

BIEŻNIA York 4 nowa nie uży-
wana. 2.500zł 609-758-945
Białsytok

LOTNIA. 100zł 692-922-569
Białystok

NARTY używane 10 par. cena od
30zł do 200zł 30zł/szt. 501-379-
997 Zabłudów

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

PISTOLET CO2 RAM Combat
Walther PPQ M2 T4E Dane
techniczne Kaliber: .43 cala (10,
92 mm) Amunicja: kule gumo-
we, pieprzowe lub proszkowe
Pojemność magazynka: 8 kul
Prędkość początkowa: 110 m/s
Energia k 700zł 737-180-270
Białystok

PONTON 3-sosobowy, na gwa-
rancji, z osprzętem nowy. 450zł
606-702-175 Wasilków 

ROWER górski, składak. 5szt.
500zł/całość 693-146 -788
Wysokie Mazowieckie 

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

ROWER treningowy. 250zł 501-
379-997 Białystok 

SANKI 20szt. cena od 20zł do
100zł 20zł501-379-997 Zabłudów

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

URZĄDZENIE do ćwiczeń na ręce i
nogi tzw. trenażer. 150zł601-323-
135 Białystok

NART Y młodzieżowe z kijka-
mi 80zł/całość 506-574-554
Białystok 

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

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

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

ŁÓDKA plas  kowa z silnikiem spa-
linowym 5KM. 1.500zł 696-950-
525 Hajnówka 

ŁÓDKA wędkarska, nowa, ze sklej-
ki. 1zł 663-055-672 Ełk

ŁÓDŹ turystyczno- wędkarka 8
osobowa, plastikowa, solidnie
wykonana, szeroka, silnik spali-
nowy 30KM. 3.500zł 518-424-
077 Mońki 

Rowery

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

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

ROWER Sparta, elektryczny,
stan bdb. 1.500zł 731-515-754
Białystok 

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

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

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

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

ROWER sparta 3 biegowy stan
bdb.850zł507-975-896 Białystok

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

R O W E R Y uży wane, 10szt,
50-300zł.. 50zł 501-379-997
Białystok 

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

S P R Z E D A M rower Meteor
Planet 20” uzywany, przerzutki
Schimano, gotowy do jazdy. Stan
taki jak na zdjeciu 150zł 737-180-
270 Białystok 

SPRZEDAM rower enduro. Kola
21 cali wzmacniane, hamulec
przedni tarczowy, tylny szcze-
kowy, teleskopy przednie, resor
tylny, przerzutki shimano, goto-
wy do jazdy. 450zł 737-180-270
Białystok 

AKUMUL ATOR bateria żelo-
wa Hongli 36volt 10A do rowe-
ru E-bike 100zł 696-564-454
Białystok 

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

ROWER składak Wigry II czerwo-
ny, koła 20 cali, stan bdb. 250zł
503-939-342 Białsytok 

ROWER trójkołowy elektrycz-
ny, nowy 3.200zł 601-781-044
Białystok 

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

Jeździectwo

BRYC ZK A konna z uprzężą.
3.500zł 514-662-307 Kolno 

HOMONTO 40zł 506-574-554
Białystok 

RESORY do bryczki konnej 3 sztuki
i inne urządzenia bryczek. 150zł/
szt. 693-839-058 Ełk 

Muzyka

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

GRAMOFON patefon na korbkę, 
stan bdb, z lat 30 tych. 1.000zł
728-860-389 Białystok 

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

SPRZEDAM Pianino Calisja 990zł
603-162-549 Tykocin

AKORDEON Kardynał  1.500zł
720-979-723 Zambrów

Rękodzieło

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

Inne

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

POROŻE Łosia 2.500zł 603-702-
300 Białystok 

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

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

CZASOPISMA różne ok. 100szt  
50z ł/ca łość 726 -5 42-528
Białystok 

Kupię

KUPIĘ antyki, starocia, militaria, 
medale, odznaczenia, zabawki, 
rowery, itp. 517-332-545 Czarna 
Wieś Kościelna

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

KUPIĘ rower elektryczny. 507-
975-896 Białystok

KUPIĘ łódkę kabinową.  696-950-
525 Hajnówka 

KUPIĘ kije do Nart 856-616-814
Białystok 

SANIE konne 1zł 501-379-997
Zabłudów

Odzież nowa

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

GARNITUR męski elegancki 
Lavard, ciemny granat, z metką, 
na 188cm, pas 108cm. Cena za-
kupu 1600zł. Cena do uzg. 400zł
531-540-521 Białystok

GARNITUR nowy, nieużywany, z 
metką, duży rozmiar. 60zł 506-
574-554 Białystok

GARNITURY 2 szt nowe ciem-
ne, eleganckie i modne wzory 
182/96/84, cena do uzg. 150zł/
szt. 797-542-353 Białystok

KURTKA z ociepleniem damska 
rozmiar S/L 100zł 729-885-866
Białsytok

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

NOWE kaloszki damskie w oka-
zyjnej cenie gdyż kosztowały 30 
Funciaków.Rozmiar niby 39 ale 
lepiej pytać o długość stopy.64zł/
całość 733-581-353 Białystok

GARNITUR na 176cm. 100zł504-
352-084 Białystok

GARNITUR nowy z metka na 
180cm + druga para spodni. 50zł
506-574-554 Białystok

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

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

Odzież używana

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

GARNITUR męski 2szt. 50zł/szt.
729-971-047 Białystok 
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GARNITUR męski, bardzo duży 
rozmiar, 2szt. 50zł/całość 601-
323-135 Białystok 

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

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

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

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

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

UBRANIA używane Piękne: kurtki, 
buty, torebki w stanie bdb cena 
od 10 zł do 50 zł. 10zł 729-885-
866 Białsytok 

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

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

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

Podaruję, potrzebuję

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

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

SZCZENIAKU York Terier 2- mie-
sięczne, książeczka szczepień, 3 
szt. 400zł 514-662-307 Kolno

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

ODDAM glinę na podniesienie
terenu, możliwość załadunku,
Sobolewo Kuriany. 512-938-113
Kuriany

ODDAM wersalkę i tapczanopół-
kę. 506-986-316 Białsytok 

PRZYJMĘ kozę lub owcę. 727-664-
308 Wysokie Mazowieckie 

Inne

. 100zł/szt. 792-605-260 Augustów0
1302 (1966) w oryginale, na cho-
dzie, z dokumentami. 8.000zł
531-326-561 Białystok

535IXGT, 3, 0 benzyna (2013) czar-
ny, 4x4, bogata wersja, automat,
stan idealny 88.000zł 512-210-
848 Białystok

730 (2005), diesel, 3, 0, czarny, au-
tomat, full opcja. 29.000zł 512-
210-848 Białystok

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

AVENSIS (2005) 2, 0 benzyna, 
kombi, czarny, hak, ksenony kli-
matronik, el., szyby. 8x poduszka,
stan bdb. 14.800zł 512-210-848
Białystok 

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

BUTLA gazowa używana 100zł
729-885-866 Białystoczek

DREWKO w workach na rozpałkę
50 worków 13zł/szt. 660-636-
023 Grajewo 

FUSION 2, 0 benzyna hybryda, 
(2017), 13500tyś.km., uszkodzo-
ny, jeżdżący, skrzynia i silnik ok, 
automat, bordo, opłacone cło.  
52.000zł 512-210-848 Białystok

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

KUPIĘ antyki, starocia, militaria, 
medale, odznaczenia, zabaw-
ki, rowery, itp.  1zł 517-332-545
Czarna Wieś Kościelna 

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

METALOWE regały magazyno-
we  50zł/szt. 691-819-410 Gródek 

MIESZKANIA, piwnice, strychy, 
garaże posprzątamy, wyrzucimy 
na wysypisko zbędne rzeczy. 75zł
884-774-215 Białystok

NOWE metalowe 2-drzwiowe sza-
fy na ubrania 150zł/szt. 691-819-
410 Gródek 

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

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

POROŻE jelenia, bardzo duże, 
parzyste. 1.300zł 506-574-554
Białystok 

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

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

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

SKÓRA z Kangura. 250zł 506-574-
554 Białystok

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

STAT Y W. 20zł 506-574-554
Białystok 

SZALIK Real Madryt 60zł 692-922-
569 Białystok

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

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

WAGA 150kg 150zł/szt. 691-819-
410 Gródek

WAGA łazienkowa 40zł 692-922-
569 Białystok

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

WYPRAWIONE skóry z dzika. 
250zł/szt. 506-574-554 Białystok 

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

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

GRAMOFON 100zł 728-490-915
Augustów

GRILL elektryczny 150zł/szt. 692-
922-569 Białystok

KABINY prysznicowe kempin-
gowe, używane, nowe grzałki, 
Cena do ustalenia 1.800zł 605-
451-014 Ełk 

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

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

LAKIER do mebli chemoutwar-
dzalny 15l 100zł 504-352-084
Białystok 

LECZENIE ziołami 1zł 857-429-716
Białystok 

MAGICZNY spray na odrosty
ISANA blond- 25zł, czarny-15zł 
25zł 729-885-866 Białsytok

MANEKINY 5szt 50zł/szt. 601-
323-135 Białystok 

PLECAKI 5szt 20zł/szt. 667-063-
138 Białystok

POSPRZATAMY mieszkania piw-
nice garaze zbedne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko agd-rtv 
elektronike zelastwa okna drzwi 
palety deski-itp.rzeczy 75zł 792-
624-206 Białystok

POSPRZATAMY mieszkania piw-
nice garaze zbedne rzeczy wy-
wieziemy na wysypisko agd-rtv 
elektronike zelastwa okna drzwi 
palety deski-itp.rzeczy cena zale-
zna od ilosci rzeczy 85zł 884-774-
215 Białystok

SANIE konne 1.100zł 517-759-934
Bielsk Podlaski 

SANKI plas  kowe 10zł/szt. 609-
758-945 Białystok

SPRZEDAM drewno do maj-
sterkowania 20zł 692-922-569
Białystok 

Kupię

AKORDEON klawiszowy 80 lub
96 basowy niemiecki lub włoski
w dobrym stanie 500-067-949
Sokółka

KUPIE poduszkę masującą na prąd 
508-789-456 Białystok

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

KUPIĘ antyki, starocia, militaria,
medale, odznaczenia, zabawki,
rowery, itp.  517-332-545 Czarna
Wieś Kościelna

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

KUPIĘ falownik Hz. 600-189-029
Wyszków

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

KUPIĘ militaria, odznaki,   meda-
le, mundury, itp. 517-332-545
Czarna Białostocka

POROŻE jelenia 506-574-554
Białystok 

WITAM zajmujemy się wycinką
pozyskaniem drzew z działek le-
śnych, rolnych, ugorów, nieużyt-
ków wycena Gratis płatne go-
tówką Całe Podlaskie 50.000zł
794-544-402 Białystok

MAŁA altanka, na działkę, do
przewiezienia 510-715-661
Białystok 
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