
AASKBiznes – pod takim hasłem co dwa tygodnie będą AAodbywać się Śniadania Biznesowe organizowaneAAprzez portal askdom.pl Wydarzenia dedykowaneAA
będą fi rmom działającym w sektorze budowlanym 
oraz w branżach pokrewnych. Pierwsze spotkanie przy 
porannej kawie odbyło się 29 września w Hotelu Traugu  a
w Białymstoku i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

– Jesteśmy regionalnym portalem z ogłoszeniami nierucho-
mości oraz wizytówkami fi rm związanych z tą branżą. Można 
powiedzieć, że regionalny rynek nieruchomości i problemy z nim 

związane znamy jak własną kieszeń, dlatego też chcemy podzielić 
się naszą wiedzą i doświadczeniem z deweloperami, biurami 
nieruchomości i przedstawicielami szeroko pojętej branży budow-
lanej. Dlatego też wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów i rozpoczęliśmy cykl Śniadań Biznesowych – mówi 
Karol Serwatko, właściciel portalu askdom.pl

Główną ideą ASKBiznes jest integracja środowiska biznesowego, 
ale przede wszystkim przekazywanie najistotniejszej wiedzy i informa-
cji będących w obszarze zainteresowania podmiotów gospodarczych. 
Podczas spotkań będą możliwe spotkania z prawnikami, doradcami 
fi nansowymi i specjalistami z innych dziedzin.   Więcej na str. 16-17
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85 747 30 30 yp.com.pl

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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Sprzedajesz mieszkanie? Podnieś jego wartośćSprzedajesz mieszkanie? Podnieś jego wartość
SSprzedaż mieszkania bywa trudnym i czasochłonnym 

procesem. Zasadniczo wymaga uwagi i zaangażowania 
właściciela. Coraz więcej osób chce sobie ułatwić 

to zadania poprzez zaangażowanie pośrednika. Pozwala 
to zaoszczędzić czas i nerwy. Doświadczony agent 
nieruchomości zna co najmniej kilka sposobów na szybką
i korzystną sprzedaż mieszkania. O tym jak podnieść 
wartość sprzedawanego lub wynajmowanego lokalu i nie
wydać przy tym fortuny opowiada Elżbieta Aleksandrowicz 
z białostockiego biura nieruchomości ARKA.

1. PORZĄDEK TO ABSOLUTNA PODSTAWA

Walkę o wyższe ceny dla swojego mieszkania warto zacząć 
od absolutnych podstaw.

Zabałaganiony lokal znacznie trudniej sprzedać czy wynająć.
– Przede wszystkim należy się pozbyć wszelkich zbędnych 

rzeczy i dokładnie posprzątać każdy zakamarek. Dotyczy to rów-
nież szaf i szafkach, czyli tych wszystkich miejsc, gdzie potencjalny 
klient może odruchowo zajrzeć. Bardzo ważne jest też, by usu-
nąć z mieszkania wszystkie rzeczy osobiste – radzi Elżbieta 
Aleksandrowicz z białostockiego biura nieruchomości ARKA.

Warto umyć okna, wyczyścić tapicerkę na kanapach, uprać 
dywany i rozprawić się z przestarzałymi meblami.

2. USTERKI DO USUNIĘCIA

Kluczową sprawą jest również naprawienie drobnych, ale 
widocznych usterek jak np. brak klamek czy listwy przy podłodze. 
Można tego dokonać samodzielnie – zwykle nie są to prace, które 
wymagają zaangażowania specjalistów.

– Jest to szczególnie ważne w przypadku oferty wynajmu 
mieszkania. Najdrobniejsza usterka może od razu zniechęcić 
klientów, którzy na pewno nie zainteresują się mieszkaniem 
z zepsutą pralką, czy cieknącym kranem – mówi Elżbieta 
Aleksandrowicz.

3. MALOWANIE I ODNAWIANIE

Modernizacja mieszkania pozwala na zwiększenie atrakcyj-
ności bez konieczności wydawania ogromnych sum. Odnowienie 
łazienki, położenie nowej wykładziny podłogowej albo wymiana 
drzwi i futryn nie wymaga specjalnych nakładów fi nansowych.

Niektórzy ludzie preferują tapety o wyrazistych wzorach, ale 
te nie każdemu muszą się podobać.

– Świeżo odmalowane mieszkanie w możliwie jasnych ko-
lorach wygląda na zadbane. Dobrze jest trzymać się neutralnej 
palety barw. Co nie znaczy, że nie powinno się wstawić kilku 
kolorowych akcentów, które wyróżnią jedną ścianę od drugiej – 
mówi Elżbieta Aleksandrowicz.

4. DODATKI ZROBIĄ SWOJE

Pierwsze wrażenie na kupujących to pierwsze sekundy po wej-
ściu do nieruchomości, a przecież diabeł tkwi w szczegółach. 
Przygotowując nieruchomość pod sprzedaż lub wynajem, koniecz-
nie zatroszcz się o dodatki. Niewielkim kosztem nadasz wnętrzu 
przytulny charakter i modny wygląd. Doskonale sprawdzą się 
rośliny, świeże kwiaty w wazonie czy dekoracyjne poduszki. 
Szczególną uwagę należy poświęcić tekstyliom. W salonie powinny 
być gładkie zasłony, w sypialni czysta i delikatna narzuta na łóż-
ku, a w kuchni i łazience kolorowe ścierki i ręczniki kąpielowe. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny pasować do siebie, 
tworząc spójną i estetyczną całość. Wystrój musi być neutralny, 
niczym w eleganckim hotelowym apartamencie.

5. SPRAWDŹ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ

Przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż uporządkować 
należy również jego stan prawny.,W tym celu powinniśmy przy-
najmniej przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości, aby upewnić
się, że nie ma w niej niepotrzebnych wpisów, które mogłyby 
zniechęcić zainteresowanych. Jeśli przy sprzedaży korzystamy 
z pośrednictwa biura nieruchomości profesjonalny agent zajmie
się sprawdzeniem stanu prawnego i usunięciem ewentualnych
przeszkód w sprzedaży.

Podsumowując. Potencjalnych klientów na pewno bardziej 
zainteresuje czyste, zadbane i nowoczesne wnętrze, niż zagracona
i przez to niefunkcjonalna przestrzeń. Kilka drobnych dodatków 
i garść dobrych chęci zdecydowanie wystarczą by znacząco pod-
nieść wartość mieszkania.

– Koszt takich zmian jest zerowy lub bardzo niski w sto-
sunku do potencjalnych korzyści, a także że wszystkie te
czynności możemy wykonać bez angażowania właściciela
po uzgodnieniu budżetu. Nie każdy ma czas i chęci na takie
prace – podsumowuje przedstawicielka biura nieruchomości
ARKA.

PRZED WYSTAWIENIEM MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ:

  Zabierz z łazienki używane ręczniki i szlafroki, a ułóż czy-
ste i nowe.
  Posprzątaj blat w kuchni, postaw na nim coś ładnego.

  Postaw świeże kwiaty, dodasz w ten sposób odrobinę 
luksusu.
  Schowaj buty i kurtki z przedpokoju, żeby nikt się nie po-
tykał o twoje rzeczy.
  Oddaj lub wyrzuć zbędne rzeczy, zrobisz w ten sposób 
więcej przestrzeni.

KONTAKT
Elżbieta Aleksandrowicz

Lipowa 29
15-424 BIAŁYSTOK
Dane kontaktowe

Telefon: 691220220
biuro@arka-nieruchomosci.ppl

PRZED

PRZED

PO

PO

O FIRMIE
Biuro nieruchomości ARKA zajmuje się pełną obsługą 
sprzedaży/kupna nieruchomości. Agenci nieruchomości 
specjalizują się w perfekcyjnym przygotowaniu nieruchomości 
do sprzedaży, wykonują Home Staging, oferują profesjonal-
ne sesje zdjęciowe, fi lmy. Przedstawiciele ARKI korzystają 
z nowoczesnych narzędzi marketingowych i publikują oferty 
na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych.



1 POKOJOWE

BIAŁSTOK, 26m², ul. Malmeda, 
po generalnym remoncie do 
wprowadzenia. 400.000zł
888-296-278

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

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 Ł Y S T O K , 3 3 m ² ,  o s .
Przydworcowe, W skład 33m² 
wchodzą: 2 pokoje, korytarz, 
kuchnia z zabudową i łazien-
ka ( z prysznicem) połączona z 
WC, Oferta 1946, tel 531790134 
245.000zł 853-070-975 Centrum 

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 Ł Y S T O K ,  4 3 m ² ,  o s . 
Mickiewicza, umeblowane, 700 
zł + opłaty(czynsz, liczniki), dla 1 
osoby, piętro 4, 2 pokoje  700zł
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

B I A Ł Y S T O K , 4 5 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, Teren wokół 
jest ładnie zagospodarowany z 
licznymi miejscami parkingowy-
mi. Bardzo dobry dojazd na po-
litechnikę i UMB., Oferta 1977, 
tel 531790134 359.000zł 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

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

CZARNA Białostocka, 33m², ul.
zeromskiego, cegła, Sprzedam
mieszkanie w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostoc-
ka-po remoncie umeblowane
193.000zł 696-774-177

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim,
odbiór wiosna 2020r. 280.000zł
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 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, os. Dziesięciny
II, 3 niezależne pokoje, duży par-
king pod budynkiem, więcej info
tel 795 716 887 285.000zł 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

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 

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
480.000zł 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 , 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 TO K , 79, 60m², os. 
Leśna Dolina, cegła, blisko lasu,
CEN-MS-1324, tel 853070975
499.000zł 853-070-975 Centrum

 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

POROSŁY, 109, 60m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z balkonem i dużym 
poddaszem (antresola), miejsce 
postojowe w cenie 394.560zł
662-447-576

POROSŁY, 61, 50m², ul. Róg ulic
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z ogródkiem i miejsce 
postojowe w cenie  338.250zł
662-447-576

POROSŁY, 68, 40m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z ogródkiem i miejsce 
postojowe w cenie  376.200zł
662-447-576

POROSŁY, 73, 60m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z ogródkiem i miejsce 
postojowe w cenie  382.720zł
662-447-576

POROSŁY, 85, 20m², ul. Róg ulic
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z ogródkiem i miejsce 
postojowe w cenie  332.280zł
662-447-576

POROSŁY, 85, 20m², ul. Róg ulic
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z ogródkiem i miejsce 
postojowe w cenie  340.800zł
662-447-576

POROSŁY, 85, 40m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z balkonem i dużym 
poddaszem (antresola), miejsce 
postojowe w cenie 341.600zł
662-447-576

POROSŁY, 85, 60m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z balkonem i dużym 
poddaszem (antresola), miejsce 
postojowe w cenie 342.400zł
662-447-576

POROSŁY, 85, 60m², ul. Róg ulic 
Wierzbowa/Kręta, os. Na Stoku, 
Mieszkanie z balkonem i dużym 
poddaszem (antresola), miejsce 
postojowe w cenie  342.400zł
662-447-576

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 

B I A Ł Y S T O K , 5 5 m ² ,  o s . 
Sienkiewicza, Niezależne pokoje, 
do zamieszkania, 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, 65m², os. Piasta, 4 
pokoje, cegła, nowe budownic-
two, wyposażone, oferta 1967, 
tel 531790134 525.000zł 853-
070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 72m², os. Dziesięciny, 
3 piętro, duży balkon, Oferta 
1976,  430.000zł 853-070-975
Centrum

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 

B I A ŁY S T O K , 79, 10m², os. 
Białostoczek, cegła, niezależne 
pokoje, wysokiej jakości ma-
teriały wykończeniowe, II pię-
tro, nowe budownictwo, tel 
531790130 520.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A ŁY S TO K , 80, 20m², os. 
Białostoczek, niezależne, duże, 
jasne i ustawne pokoje, Oferta 
1933, tel 531790134 459.000zł
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

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, Kupię stary dom 
lub gospodarstwo w okolicach 
Białegostoku, osoba prywatna. 
602-717-353

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 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

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

BIAŁY TSOK, 350m², działka 
1500m², Duży dom(piwnica, par-
ter, poddasze, antersola)10km od 
Białegostoku położony w pięk-
nym miejscu, dojazd drogą asfal-

tową.Dom nagrodzony za inno-
wacyjność 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 

CZYŻEW, 160m², ul. Słoneczna, 
działka 7000m², . 410.000zł
783-016-126

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

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

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

MOŃKI, 158, 90m², ul. Zdrojowa,
działka 280.00m², Szeregówka,
stan surowy zamknięty lub de-
weloperski 466.560zł 794-433-
550 Kiełsa 

NOWODWORCE, 195m², działka
1150m², Dom parterowy, stan su-
rowy zamknięty, ocieplony, otyn-
kowany, ogrzewanie podłogowe,
instalacja elektryczna i sanitarna,
2 miejsca postojowe 850.000zł
729-835-725

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

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

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

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

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

pięknym miejscu w dolinie rzeki 
Czapliniaka Działki: od 400m² 

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

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

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

SZEPIETOWO, 180m², działka 
800m², dom murowany pię-
trowy+ budynek gospodar-
czo handlowy 50m² 500.000zł
514-163-294

NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 7
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Fotowoltaika w domu, fi rmie, 
gospodarstwiegospodarstwie
NNiższe rachunki za i tak drogi prąd, zwrot inwestycji

w stosunkowo krótkim czasie i co najważniejsze brak
złych wpływów na środowisko – to najważniejsze

zalety zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Polecane 
są zarówno do domów jednorodzinnych, obiektów 
wielkopowierzchniowych jak i gospodarstw rolnych.

Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejsze. Widać 
je na dachach domów i fi rm w przestrzeniach i miejskich i wiej-
skich. Kolejne osoby produkują własną energię elektryczną 
i otwarcie mówią o korzyściach z tym związanych.

PLANETA POWIE: „DZIĘKUJĘ”

Smog, tlenek węgla, globalne ocieplenie, czy obecność metali 
ciężkich w glebie – to tylko kilka następstw degradacji środowiska 
z jakim mamy dziś do czynienia. Ekolodzy nie mają najmniejszych 
wątpliwości, że jeżeli nie zaczniemy dziś działać i radykalnie 
zmieniać nasze podejście to za kilkanaście lat nasza planeta 
będzie nie do poznania.

– Fotowoltaika w znacznym stopniu redukuje emisję dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Panele fotowoltaiczne przy swojej 
produkcji nie emitują żadnych zanieczyszczeń, ani trujących 
substancji. Decydując się na fotowoltaikę zyskujesz zarówno 
energetyczną niezależność, jak i ogromną satysfakcję – mówi 
Filip Lenkiewicz, właściciel fi rmy Panele na dachu.

Decydując się na panele fotowoltaiczne, wybieramy czystą 
produkcję energii. Panele do pracy nie potrzebują zewnętrzne-
go zasilania. Nie wytwarzają CO2 ani innych gazów. W żaden 
sposób nie zanieczyszczają naszego środowiska. Ich pozytywny 
wpływ w zakresie ekologii jest tym większy, im więcej urządzeń 
będziemy nimi zasilać!

Co ważne panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu ani żad-
nych innych dźwięków, który w dzisiejszym świecie jest również 
poważnym zagrożeniem.

BĄDŹ NIEZALEŻNY I OSZCZĘDZAJ

Przerwy w dostawie prądu zdarzają się coraz częściej. Jest 
to spowodowane zarówno pracami konserwatorskimi przesta-
rzałych linii energetycznych jak i zajwiskami meteorologicznymi.

– Stosując panele fotowoltaiczne w połączeniu z nowoczesny-
mi rozwiązaniami hybrydowym gwarantujemy sobie niezależność 
od tych sytuacji. Dopóki świeci słońce lub dopóki mamy możli-
wość magazynować wyprodukowaną energię, jesteśmy w pełni 
samowystarczalni – mówi Filip Lenkiewicz.

Koszt instalacji paneli ponosimy jednorazowo, ale mamy 
też możliwość rozłożenia płatności na miesięczne wpłaty, które 
zazwyczaj są niższe, niż nasz rachunek za prąd. Później czerpiemy 
już tylko zyski. Przygotowując się do położenia paneli możemy 
dokładnie wyliczyć, w jakim czasie inwestycja nam się zwróci i za-
cznie na siebie zarabiać. I co ważne, to już nie jest czas 10-15 lat, 
jak jeszcze kilka lat temu – dziś instalacja fotowoltaiczna zarabia 
na siebie często już po upływie 3-5 lat! Pamiętajmy o tym mając 

na uwadze, że ceny prądu, który w Polsce produkujemy wziąć 
głównie z węgla, będą stale rosły. Im większe będa podwyżki 
prądu dostarczanego z sieci, tym bardziej opłacalna będzie nasza 
inwestycja. Im szybciej zaczniemy produkować prąd elektryczny 
z własnych paneli, tym szybciej wyjdziemy na swoje!

 reklama

O FIRMIE
Panele na dachu to fi rma fotowoltaiczna działająca na te-
renie całej Polski od 2016 roku. Posiada dwa oddziały 
– w Białymstoku i Palędziu (k. Poznania). Korzystając z jej 
usług klient ma gwarancję gwarancję, że wszystko będzie 
wykonane z najwyższą starannością,. Zajmuje się przetwa-
rzaniem światła słonecznego na energię elektryczną oraz 
instaluje panele Fotowoltaiczne.

KONTAKT:
+48 576 042 475

Panele słoneczne – Fotowoltaika – Podlasie
15-827 Białystok, ul. J. H. Dąbrowskiego 20 lok. 1

62-069 Palędzie, ul. Żurawinowa 10 lok. B1

P. Jadwiga 4,5 Kw – Uniemyśl

P. Karol 9 Kw – Żurobice, gmina Dziadkowice

P. Beata 8,25 Kw – Poznań



500 123 174 FINANSE 9



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 

10 LOK ALE 500 123 174

 reklama

Nowe oblicze białostockiej giełdy Nowe oblicze białostockiej giełdy 
rolno – towarowejrolno – towarowej
GGiełda funkcjonuje od połowy lat 90-

tych i rokrocznie rozwija się. Podążamy 
w kierunku dostosowania tego miejsca 

do współczesnych potrzeb zarówno naszych 
klientów jak i najemców – mówi Bogdan Rogaski, 
Prezes Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego.

Obok nowej hali nr 3 od roku znajduje się wpła-
to-bankomat Euronet. Kolejny bankomat pojawił się 
tym razem przy hali nr 1. Do dyspozycji najemców 
są wiaty z wózkami umiejscowione przy Targowisku 
oraz halach, a także ławki (przy hali nr 1 oraz hali 
nr 3). Co ważne sprzedawcy w nowej hali wydłużyli 
godziny otwarcia do 16.00.

Kupujący oraz sprzedawcy od kliku miesięcy 
korzystają z paczkomatu znajdującego się przy wjeź-
dzie na Giełdę.

Co miesiąc mieszkańcy Białegostoku mają moż-
liwość przeprowadzenia bezpłatnego badania (m.in. 
poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia, składu 
ciała) podczas spotkań w nowej hali ze specjalistami 
z dziedziny zdrowia, organizowanych we współ-
pracy z NFZ. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 
października.

W NOWEJ HALI SUKCESYWNIE 

OTWIERAJĄ SIĘ NOWE LOKALE.

Wybór odpowiedniego lokalu nie jest rzeczą 
prostą. Czy w grę wchodzi wynajem, czy zakup 
nieruchomości, jest to decyzja ważna, często de-
cydująca o sukcesie albo porażce przedsięwzięcia. 
Poprzedzona musi zostać dokładnym prześledze-
niem 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. Ci, którzy chcą rozpocząć prowa-
dzenie własnego biznesu powinni pochylić się nad 
ofertą Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego 
(dawnej giełdy przy ulicy Andersa w Białymstoku).

Giełdę odwiedza średnio kilka tysięcy kupują-
cych dziennie. Przed halą znajduje się 880 miejsc 
parkingowych. Niezmotoryzowani klienci mogą 
dojechać tu komunikacją miejską. To doskonałe 
miejsce na biznes bądź e-biznes.

Obecnie pozostały do wynajęcia nowocze-
sne lokale handlowe z dostępem do internetu 
światłowodowego o powierzchni:

– 34 m²
– 41 m²
– 47 m²

SZCZEGÓŁY POD NR TEL. 85/6750005,

KOM. 516 867 741.



TUROŚŃ Kościelna, 290m², dział-
ka 1, 500.00m², nowoczesny  
1.350.000zł 857-338-820 Expert 

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 

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 

OLECKO, działka 6, 000.00m², sie-
dliskowa. 30.000zł 511-928-792

OLECKO, działka 6, 800.00m², 
budowlano- rolna. 35.000zł
511-928-792

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

S I E M I AT Y C Z E ,  dzia ł ka  1, 
600.00m², otoczona z trzech stron 
lasem. 30.000zł 511-928-792

BUDOWLANE

AUGUSTÓW, działka 880m²,
Działka budowlana, zagospo-
darowana, z domkiem letnisko-
wym i garażem nad jeziorem
Dreństwo. Doprowadzone media
prąd i woda bardzo dobry dojazd
170.000zł 506-700-513

BIAŁ STOK, działka 1903m²,
Dzia łka za ledwie 5km za
Białymstokiem na przedłużeniu
ul Mickiewicza w Niewodnicy
Nargilewskiej jest mpk, gm.j.kosc.
Ma prad wodociag utwardzony
dojazd, zdjecia na email370.000zł
696-566-169

 ĭ BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 1,
000.00M², SATURNA GEN.
MACZKA, DZIAŁKA Z DUŻYM
MUROWANYM DOMEM 
I BUD. GOSPODARCZYMI, 
RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL
NOŚĆ. 1zł 602-717-353

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 8280m², 
na przedłuzeniu ul mickiewi-
cza w niewodnicy nargilewskiej
gm.j.koscielny, mpk, sucha, ma
prad wodociag i utwardzony do-
jazd gm kl 5, 6 bdb do przekształ-
cenia, zdjecia na email 150zł/
mkw. 696-566-169

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

 Choroszcz, działka 21000m²,Ch d i łk 21000 ²
działka w otulinie natury 2000,

6km za Choroszczą. Dział-
ka kształtna, przy lesie. Wo-
dociąg, światło. Cicha oko-
lica, jako posiadłość lub na

biznes. 1zł 602-717-353

C IEC HANOWIEC, os. okoli-
ca, działka 8400m², Działka 
nad Rzeką Nurzec.  130.000zł
731-657-636

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

DOBRZYNIEWO Duże, działka 
2, 900.00m², rolno-budowla-
na, w środku wsi, droga asfalto-
wa, warunki zabudowy na dwa 
domy, lub zamiana na mieszkanie. 
150.000zł 790-324-705

DZIADKOWICE, działka 1600m²,
Hornowszcz y zna,  otoczo -
na z trzech stron lasem. Prąd, 
woda przy działce. 45.000zł
511-928-792

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

DĄBROWA Białostocka, działka 
1828m², Ul. Słowackiego, uzbro-
jona. Cena do negocjacji 75.000zł
503-346-117

GIŻYCKO, działka 50000m², w
całości, częściowo uzbrojona, 
energia, woda, prawo zabudowy, 
atrakcyjne położona, z możliwo-
ścią podziału na mniejsze działki. 
130.000zł/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

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

MARKOWSZC Z Y ZNA, dział-
ka 2380m², wszystkie media w 
drodze, dojazd droga asfaltową, 
6km od Białegostoku 215.000zł
729-835-725

MICHAŁOWO, działka 5000m², 
c i c h e  s p o ko j n e  m i e j s c e, 
cena 200.000 zł 55zł/mkw.
697-206-827

MICHAŁOWO, działka 5000m², 
działka budowlana, z dostę-
pem do olszyny 55zł/mkw.
728-860-389

MICHAŁOWO, działka 5400m², 
działka budowlana 55zł/mkw.
728-860-389

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

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

P O RO S ŁY, działka 4300m², 
Działka pod zabudowę mieszka-
niową, wszystkie media, wymia-
ry: 40x116 1.634.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

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  

TUROŚŃ Dolna, działka 1460m²,
Działka budowlana uzbrojo-
na, atrakcyjne usytuowana. 
189.800zł 533-753-509

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

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

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

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

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

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

ROLNE
AUGUSTÓW, działka 14700m²,
Łąka 37.000zł 883-703-370

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

BIAŁSYTOK, działka 20000m²,
Kupie ziemie rolna, nieużytki, łąki,
lasy, siedlisko 10zł 539-350-999

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. 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, wydzierzawie
ziemie rolna warunki do uzgod-
nienia 1zł 517-624-765

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

BIELSK Podlaski, działka 6000m²,
Hołody, gm. Bielsk Podlaski,
przy szosie Bielsk Podlaski-
Hajnówka, w tym lasek. 43.000zł
785-339-485
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BIELSK Podlaski, działka 6000m², 
łąka i las, przy szosie Bielsk 
Podlaski Hajnówka 42.000zł
785-339-485

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

B I E L S K  Po d l a s k i ,  dz ia ł k a 
10 0 0 0 0 m²,  Wydzier żawię 
ziemię orną 10ha okolice 
Bielska Podlaskiego 100zł/ha
798-505-414

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

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

DĄBROWA Białostocka, dział-
ka 18000m², rolno-budowla-
na, przylega do lasu. 20.000zł
511-928-792

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

HAJNÓWKA, działka 30000m²,
ziemia orna z lasem, gm. Dubicze
Cerkiewne.65.000zł663-691-430

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

KAMIONKA, działka 18000m²,
ziemia rolna 1.70ha, kol .
Kamionka, 200m od końcowe-
go przystanku MPK. 23zł/mkw.
508-366-594

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

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

KORYCIN, działka 80000m²,
Całość 8 ha - orna, las i łąki
25.000zł/ha 857-160-356

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

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

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

REKREACYJNE

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 
SIEMIATYCZE, działka 1000m², 
z widokiem na Bug, posiadam 
materiał na dom, gotowy funda-
ment. 50zł/mkw. 663-414-849

POD INWESTYCJE
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 320.000zł570-299-000
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. 68.000zł
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

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

BIELSK Podlaski, działka 0.50m²,
Sprzedam las 0, 50 ha we wsi ma-
lesze 25.000zł 517-624-765

BIELSK Podlaski, działka 5000m²,
Las przy drodze. 20.000zł
785-339-485

BIELSK Podlaski, działka 10690m²,
Las mieszany w obrębie Bodak
gm. Boćki. Drewno nadaje się
jako materiał budowlany. Cena do
negocjacjo 74.000zł 516-687-279

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

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

MILEJCZYCE, działka 10000m², 
las budowlany 130.000zł/ha
697-206-827

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. 80.000zł
728-860-389

STAWISKI, działka 10000m², Las  
1zł 503-384-364

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

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

WYSOKIE Mazowieckie, działka 
16000m², las świerk olszyna dąb, 
brzoza 50.000zł 666-528-681

SIEDLISKOWE

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

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

KRUSZYNIANY, działka 1250m², 
siedlisko, dom mieszkalny, bud. 
gospodarcze, + projekt na bu-
dowę nowego domu. 60.000zł
889-203-882

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

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

OLECKO, działka 25000m², wy-
dzierżawię łąkę do skosze-
nia 2, 5ha 2-pokos. 150zł/ha
609-738-204

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

SURAŻKOWO, działka 56000m², 
działka nieużytki, zalesiona. 
180.000zł 608-879-255

ZAMBRÓW, działka 33000m², 
Wydzierżawię łąkę torfową 
we wsi Rutki-Kosaki 600zł/ha
604-672-605

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 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os.
Centrum, Lokal biurowo-usłu-
gowy. Jeżeli szukasz idealnego
miejsca na prowadzenie wła-
snej działalności zapraszamy
do zapoznania się z naszą ofer-
tą. Oferujemy Państwu 2 lokale
umiej7.500zł/mkw.606-827-782

GRÓDEK, Lokal sklep w bloku przy 
ul. Chodkiewiczów 32 cena do
uzg. 200.000zł 691-819-410

BIAŁYSTOK, ul. Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, Lokale biurowo-
-usługowe na sprzedaż, budy-
nek mieszkalny wielorodzinny,
4-kondygnacyjny, garaż podziem-
ny z miejscami dla pracowników,
dobra lokalizacja dla gastronomii
5.900zł/mkw. 606-827-782

BIAŁYSTOK, ul. Pułku Piechoty, 
os. Wygoda, Lokale biurowo-
-usługowe na sprzedaż, budy-
nek mieszkalny wielorodzinny,
4-kondygnacyjny, garaż podziem-
ny z miejscami dla pracowników,
dobra lokalizacja dla gastronomii
6.000zł/mkw. 606-827-782

B I A ŁYS TO K, ul. Rocha, os.
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe cen-
trum miasta, b. dobry dojazd,
miejsca parkingowe w piwnicy,
dostępne stanowisko garażowe
za 30 000 zł bru  o 7.500zł/mkw.
606-827-782

B I A ŁYS TO K, ul. Rocha, os.
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe cen-
trum miasta, b. dobry dojazd,
miejsca parkingowe w piwnicy,
dostępne stanowisko garażowe
za 30 000 zł bru  o 6.000zł/mkw.
606-827-782

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os.
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe centrum
miasta, b. dobry dojazd, miejsca
parkingowe w piwnicy. 7.500zł/
mkw. 606-827-782

BIAŁYTSOK, ul. Stołeczna, os. 
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe centrum
miasta, dobry dojazd, garaż pod-
ziemny, winda z parkingu pod-
ziemnego, centralna klimatyzacja
6.800zł/mkw. 606-827-782

BIAŁYSTOK, ul. Stołeczna, os.
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe centrum
miasta, dobry dojazd, garaż pod-
ziemny, winda z parkingu pod-
ziemnego, centralna klimatyzacja
6.800zł/mkw. 606-827-782

BIAŁYSTOK, ul. Stołeczna, os.
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe centrum
miasta, dobry dojazd, garaż pod-
ziemny, winda z parkingu pod-
ziemnego, centralna klimatyzacja
6.800zł/mkw. 606-827-782

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę warsztat
samochodowy, + łazienka, cen-
trum Białegostoku cena do uzg.
1.500zł 795-200-991

 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, 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

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

BYDGOSZCZ, Garaże blaszane, 
wiaty garażowe, blaszaki. 1.700zł
607-074-269

BIAŁYSTOK, Kupię garaż muro-
wany lub blaszak z miejscem w 
Białymstoku, do 10.000zł. 1zł
790-324-705

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

BIAŁYSTOK, ul. Waszyngtona, 
Miejsce postojowe w podziem-
nym parkingu, ul. Waszyngtona 
38 160zł 666-528-681

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. 220zł 609-405-958

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

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 11.900zł
604-447-716

Posiadam do wynajęcia

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

BIAŁSTOK, os. Wygoda, Dwa po-
koje w willi z osobnym wejściem  
1.300zł 798-784-129

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, ul. Głowackiego, 
Kawalerka umeblowana, wy-
magana kaucja. 1.250zł/całość
502-290-885

BIAŁYSTOK, ul. Poleska, Mam 
do wynajęcia pokoje studentom 
(zamykane na klucz), mieszka-
nie 3 pokojowe, studenckie, bez 
włascicieli, łazienka, kuchnia, in-
ternet.Więcej informacji pod nr 
tel.509679933 400zł/+opłaty
509-679-933

BIAŁYSTOK, 30m², Mieszkanie 
1- pokojowe na ul. Solidarności, 
umeblowane, na 2 piętrze 
900zł/+opłaty 692-482-171

BIAŁSYTOK, Mieszkanie 2 pokojo-
we umeblowane okolice Nowego 
Miasta, wymagana kaucja. 
1.400zł/+opłaty 664-326-880

BIAŁYSTOK, Mieszkanie 3 po-
kojowe, umeblowane na os. 
Białostoczek 1.500zł/całość
694-643-599

JASIONÓWKA, Wynajmę 1/2 
domu. 300zł 663-768-967

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

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, Wynajmę
mieszkanie 2 pokojowe, w peł-
ni umeblowane i wyposażo-
ne, dwóm studentkom, +ka-
ucja zwrotna. 1.200zł/całość
509-048-151

B I A ŁY S T O K , os.  centrum,
Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we, wymagana kaucja 1.500zł/
całość 691-100-129

SZEPIETOWO, Wynajmę miesz-
kanie 90m² 800zł/+liczniki
514-163-294

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój
Panu pracującemu bez nałogów.
500zł/+liczniki 693-160-490

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

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wzgórza,
Wynajmę pokój umeblowany
500zł 601-884-260

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

BIAŁYSTOK, dam pokój za darmo,
za zrobienie obiadu dla 89 let-
nie kobiety ( sama się porusza).
Szukam kobiety w średnim wie-
ku „emerytki”. 1zł 664-784-305

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

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

BIAŁYSTOK, 100m², na cichą dzia-
łalność.  1.500zł 795-999-550

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, 
nowe, umeblowane, dziewczy-
nie lub pani.1.000zł604-595-157

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
od zaraz do wynajęci mały pokój 
500zł/całość 792-287-528

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, umeblo-
wany od zaraz. 400zł/osobę
692-482-171

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

BIAŁSYTOK, os. Wygoda, pokój z 
kuchnią i łazienką w domu jedno-
rodzinnym, osobne wejście, ume-
blowane, jednej osobie. 800zł/
całość 504-433-671

BIAŁYSTOK, 20m², os. Centrum,
umeblowany 800zł 691-100-129

POROSŁY, umeblowany pokój 
wynajmę małżeństwu lub parze 
550zł 502-782-576

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

O L M O N T Y, wynajmę dom. 
700zł/+opłaty 884-691-250

BIAŁYSTOK, ul. Wesoła, wynajmę 
mieszkanie 2-pokojowe. 1.300zł/
całość 503-909-259

BIAŁSYTOK, wynajmę pokój z 
kuchnią samotnej parze. 1.000zł
798-784-129

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

BIAŁSYTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, wynajmę pokój.  
500zł 727-706-789

Wynajem krótkoterminowy

KOŁOBRZEG, Pokoje w domu, 
Kołobrzeg, blisko morza, od 35zł/
doba 35zł 502-789-436

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

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, Emeryt lat 65 wy-
najmie kawalerkę na osiedlu 
Dziesięciny. 666-911-485

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

Kupię

BIAŁYSTOK, Kupie działkę nad je-
ziorem z dostępem do wody oko-
lice Augustowa Ełku do 1000m. 
606-831-247

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

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

BIAŁYSTOK, Kupię działkę, ziemię 
lub siedlisko Białystok i okolice do 
50km do 100 000zł 790-324-705

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

CHOROSZCZ, Kupię mieszka-
nie 2-pokojowe w Choroszczy. 
798-442-699

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, Kupię ziemię rol-Bi ł k K i i i l
ną lub siedlisko ze starym 

domkiem w okolicach Białe-
gostoku, w rozliczeniu Mer-

cedes GL. 602-717-353

BIAŁYSTOK, Las, ziemia rolna, nie-
użytki 735-155-526

BIAŁYSTOK, Mieszkanie do re-
montu, bądź gotowe do zamie-
szana ( może być w wieżow-
cu) Piaski, Mickiewicza, Bema, 
Centrum,  669-228-931

BIAŁYSTOK, Nieduże mieszkanie 
lub domek, okolice B-stok, bez 
pośredników 791-028-639

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

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

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

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

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

NAREW, kupie dom drewniany 
lub stodołę z bala do przeniesie-
nia. 506-818-152

BIAŁSYTOK, kupie garaz blaszak
w bialymstoku z miejscem do-
-1000zl 1.000zł 884-774-215

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

BIAŁSTOK, kupie mieszkanie 
2-pokoje do-33m w bialym-
stoku do-200.000zl 200.000zł
696-774-177

BIAŁ SY TOK, kupie mieszka-
nie 2-pokoje w bialymsto-
ku do-250.000zl maxymal-
nie do 40-metrow 200.000zł
696-774-177

BIAŁYSTOK, kupie siedlisko z do-
mem i budynkami gospodarczymi
niedaleko bialegostoku do kwoty-
50.000zł 696-774-177

BIAŁYSTOK, kupię pół domu lub 
szeregówkę skrajną 664-048-364

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

BIELSK Podlaski, ziemia 2ha
666-528-681

Poszukuję współlokatora

WASILKÓW, ul. Kolejowa, poszu-
kuje współlokatorki w mieszkaniu
3-pokojowym, uczciwej i wypła-
calnej, najlepiej w średnim wieku.
450zł 666-266-340
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AASKBiznes – pod takim hasłem co dwa tygodnie 
będą odbywać się Śniadania Biznesowe
organizowane przez portal askdom.pl

Wydarzenia dedykowane będą fi rmom działającym 
w sektorze budowlanym oraz w branżach pokrewnych.
Pierwsze spotkanie przy porannej kawie odbyło 
się 29 września w Hotelu Traugu  a w Białymstoku 
i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

– Jesteśmy regionalnym portalem z ogłoszeniami nie-
ruchomości oraz wizytówkami fi rm związanych z tą branżą. 
Można powiedzieć, że regionalny rynek nieruchomości i pro-
blemy z nim związane znamy jak własną kieszeń, dlatego też
chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z dewe-
loperami, biurami nieruchomości i przedstawicielami szeroko
pojętej branży budowlanej. Dlatego też wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów i rozpoczęliśmy cykl Śniadań
Biznesowych – mówi Karol Serwatko, właściciel portalu
askdom.pl

Główną ideą ASKBiznes jest integracja środowiska bizneso-
wego, ale przede wszystkim przekazywanie najistotniejszej wiedzy 
i informacji będących w obszarze zainteresowania podmiotów 
gospodarczych. Podczas spotkań będą możliwe spotkania z praw-
nikami, doradcami fi nansowymi i specjalistami z innych dziedzin.

JAKIE INNE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W ŚNIADANIACH 

ASKBIZNES?

– Będzie to na pewno wymiana kontaktów i poleceń wśród
wielu różnych branż. Jako organizator mogę zapewnić, że na śnia-
daniach oraz szkoleniach pojawi się wielu uznanych ekspertów.
Prowadzimy działania marketingowe, wizerunkowe i wspieramy 
sprzedaż – dodaje Karol Serwatko.

DLACZEGO ZDECYDOWAŁA SIĘ PANI WSPÓŁTWORZYĆ TO WYDARZENIE?

– Jestem osobą, która zawsze jest chętna realizować nowe 
projekty, mam głowę pełną pomysłów, a te działania dodają 
mi energii w codziennej pracy. Moi klienci doskonale zdają so-
bie z tego sprawę i to za ich namową zdecydowałam się tworzyć 
ASKBiznes. Poza tym ta organizacja daje możliwość wpływania 
na jej struktury i funkcjonowanie wszystkim jej członkom – mówi 
Eliza Markiewicz z MEG Real Estate. 

Podczas pierwszego Śniadania Biznesowego sala konferen-
cyjna wypełniona była po brzegi

Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu przedstawicieli firm 
deweloperskich, biur nieruchomości i pokrewnych branż. Przy 
porannej kawie przedsiębiorcy mieli okazję:

  poznać się i przedstawić swoje biznesy
  zapoznać się z harmonogramem śniadań oraz planowa-
nych szkoleń
  dowiedzieć się o możliwościach współpracy z ASKbiznes
  udzielić wywiadów dla najważniejszych lokalnych mediów

Partnerem pierwszego śniadania ASKBiznes jest Grupa 
Prudential. Nieprzypadkowo wybrano również lokalizację śnia-
dań ASKBiznes. To Hotel Traugutta3 – 4-gwiazdkowy butikowy 
hotel w Białymstoku, który stanowi wyjątkowe połączenie bogatej 
historii miejsca z eleganckim, nowoczesnym stylem i nieformal-
ną atmosferą. Posiada nowocześnie wyposażone i komfortowe 
sale konferencyjne, z dostępem do światła dziennego, o łącznej 
powierzchni ponad 450 mkw. Są one doskonałym miejscem 
biznesowych zebrań, szkoleń oraz specjalnych wydarzeń.

DLACZEGO WARTO?

  na śniadaniach pojawiają się przedstawiciele wielu róż-
nych branż bliskich branży budowlanej
  wymiana kontaktów

Śniadania BiznesoweŚniadania Biznesowe

AskDom Karol Serwatko

Hotel Traugu  aAle Dom Hubert Grochowski

Meg Real Estate Eliza Markiewicz



    17

  wzajemne polecanie się
  edukacja – prawo/podatki/marketing – zapraszamy 
uznanych ekspertów na szkolenia i wykłady
  realizujemy na rzecz fi rm, z którymi współpracuje-
my działania marketingowe, wizerunkowe i wspieramy 
sprzedaż.
  tworzymy organizację dostosowując się do potrzeb jej 
członków – jako lokalna fi rma jesteśmy bardziej elastyczni
  jesteśmy polską organizacją
  autentyczna weryfi kacja członków
  swoboda wyboru kontrahentów – nie zamykamy się 
na grupę, ale oczywiście ją wspieramy
  możliwość przedstawienia swojej oferty

KOLEJNE ŚNIADANIE ASKBIZNES 

ODBĘDZIE SIĘ 13.10.2021 ZAPRASZAMY!!!

Partnerem pierwszego śniadania ASKBiznes był Prudential.

DLACZEGO ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA WSPÓŁPRACĘ Z PORTALEM 

ASKDOM SPONSORUJĄC PIERWSZE ŚNIADANIE ASKBIZNES?

Paulina Bogdan:
– Jesteśmy fi rmą, która wspiera lokalne wydarzenia i przed-

sięwzięcia, głównie te mające na celu promowanie regionalnych 
biznesów czy inwestycji. Jesteśmy marką z ludzką twarzą. 
Logo grupy Prudential oparte jest na wizerunku bogini prze-
zorności i roztropności – Prudencji. Od 1848 jej postać jest 
motywem grafi cznym pojawiającym się na pieczęci fi rmowej 
oraz we wszystkich ofi cjalnych drukach. Symbolizuje pewność 
oraz gwarancję dobrze zabezpieczonej przyszłości, zaplanowa-
nej według najwyższych standardów. Takie cele powinny też 
przyświecać wszystkim biznesom. Nasza marka wywodzi się 
z Wielkiej Brytanii, gdzie jest naprawdę potężna. Zależy nam 

na tym, aby pokazać innym, że osiągnięcie takiej renomy jest
możliwe.

JAKIMI JESZCZE WARTOŚCIAMI POWINNI KIEROWAĆ 

SIĘ LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY?

– To przede wszystkim bezwzględna uczciwość oraz umie-
jętność przewidywania. Uczymy myślenia przyszłościowego.
Każdemu doradzamy korzystanie z nowoczesnych technologii
i narzędzi. Wszystko po to, by zapewnić jak największy komfort 
klientów.

NA CO MOGĄ LICZYĆ UCZESTNICY TAKIE EVENTU JAKIM JEST 

ŚNIADANIE ASKBIZNES?

– Zarówno marka AskDOM jak i Prudential cechuje się profe-
sjonalizmem i konkretnym podejściem do prowadzenia własnych
biznesów. My specjalizujemy się w ubezpieczeniach i inwestycjach,
w związku z tym chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
Osoby, które prowadzą własne biznesy nie zawsze mają świadomość
jak ważne jest dobre ubezpieczenie, polisa. W obliczu dzisiejszych
zawirowań gospodarczych należy uświadamiać jak ważne jest
zabezpieczenie fi nansowe i polisy emerytalne. Myślę, że każda 
marka, która zdecyduje się na uczestnictwo w tym biznesowym
śniadaniu będzie mogła podzielić się branżową wiedzą, tak aby 
każdy mógł z tego doświadczenia skorzystać.

czas zacząć!czas zacząć!

Przedsiębiorcy zainteresowani dołączeniem 
do organizacji proszeni są o kontakt pod adresem: 

biuro@askdom.pl
lub telefonicznie: Karol Serwatko – 698 0263 53,

Paulina Bogdan – 575 377 117,
Eliza Markiewicz – 723 990 908,

Hubert Grochowski – 513 324 763
Pruden  al Paulina Bogdan
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Nowoczesne i funkcjonalne Nowoczesne i funkcjonalne 
miejsce do zamieszkaniamiejsce do zamieszkania
OOsiedle KAKTUSOWA zlokalizowane jest przy ulicy 

oczywiście Kaktusowej na obrzeżach Białegostoku
w urokliwej, dzielnicy miasta – Dojlidy Górne.

To nowoczesne budownictwo w niskiej zabudowie, składające 
się z 7 budynków mieszkalnych, a w nich 24 lokale użytkowe.

Można wybrać dom jednorodzinny o powierzchni 145 m² 
lub bliźniak z 3 niezależnymi mieszkaniami każde o powierzchni 
od 85 m². W ofercie jest też 5 budynków w zabudowie bliźniaczej 
z 20 niezależnymi mieszkaniami o powierzchni od 69 m².

We wszystkich lokalach mieszkalnych architekci zadbali 
o dwa poziomy zabudowy z wyraźnym podziałem na ogólnodo-
stępną przestrzeń na dole oraz zamkniętą na górze. Co ważne 
każdy klient będzie mógł cieszyć się z własnego ogrodu oddzielo-
nego od pozostałych. To pozwoli na swobodny dostęp do rekreacji 
na świeżym powietrzu oraz relaksu w prywatnej ostoi. W zależ-
ności od lokalu dostępne są garaż lub miejsce parkingowe.

Kameralne osiedle KAKTUSOWA powstaje w otoczeniu 
zieleni, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Decydując się na tą lo-
kalizację nie trzeba rezygnować z mieszkania w sercu największej 

aglomeracji województwa podlaskiego. Można cieszyć się rów-
nocześnie pełnią dostępu do bogatej infrastruktury miejskiej.

To miejsce stworzone z myślą o najbardziej wymagających
klientach. Nie muszą oni wybierać między prawdziwie wielkomiej-
skim stylem życia, a sielską enklawą ciszy i spokoju zlokalizowaną 
na przedmieściach miasta. Najnowsza oferta fi rmy Sokołowscy 
Nieruchomości to połączenie tradycyjnej estetyki z nowoczesnym
wzornictwem i ponadczasową funkcjonalnością. Otoczenie niską,
jednorodzinną zabudową podkreśla kameralną atmosferę tego 
miejsca. Z kolei bliskość lasów i łąk pozwala na ciągłe obcowanie 
z naturą.

Ścisłe centrum Białegostoku znajduje się w odległości 10
minut jazdy samochodem.

W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:

  sklep spożywczy – 350 m
  przedszkole samorządowe – 400 m
  przystanek autobusowy – 500 m
  las – 500 m

W ZALEDWIE KILKA MINUT JAZDY SAMOCHODEM MOŻNA DOTRZEĆ DO:

  szkoły podstawowej,
  kościoła,
  placu zabaw,
  paczkomatu,
  przedszkola prywatnego,
  licznych punktów usługowych.

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

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

O FIRMIE

Sokołowscy Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się 
fi rma z branży nieruchomości. Swą działalność prowadzi już 
od roku 2008. W ofercie dewelopera znajdują się atrakcyjne 
nieruchomości deweloperskie, które trafi ą nawet w najbardziej 
wyrafi nowane gusta – niezależnie od tego, czy priorytetem 
klienta jest prestiżowa lokalizacja niedaleko centrum miasta, 
czy kameralne osiedle położone w spokojnej okolicy.



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

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

KOMPLET mebli francuski sofa 
3-osobowa i fotel, ze skóry ar-
tystycznej, stan bardzo dobry 
3.200zł/całość 505-214-627
Białystok

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

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

KRZESŁO, siedzenie z oparciem 
drewniane, kolor biały, nogi me-
talowe niklowane 25zł/szt. 508-
461-400 Białystok

KUPIE stół + 4 krzesła, lub ławę i 
dwa fotele, w rozsądnej cenie. 1zł
791-128-934 Wasilków 

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

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 

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

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

 ĭ SPRZEDAM STÓŁ, SZKŁOÓ
HARTOWANE DO JADAL
NI, SALONU. 800zł/całość
603-488-636 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 jesionowy, nowy 1.30x70cm,
lite drewno. 1.500zł 504-076-810
Białystok 

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

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

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

SZAFA, komoda, stolik, bardzo
ciemny brąz, cena do uzg. 400zł/
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 

KRZESŁA tapicerowane lata 60-
tych stan bdb . 50zł/szt. 663-937-
643 Białsytok 

LADY sklepowe witryna szklana
2 szt. 200zł 691-819-410 Gródek 

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

SOFA 2-osobowa i 3-osobowa, 
kolor czarny, na metalowych, 
kwadratowych nogach, stan do-
bry. Możliwość zakupu oddzielnie 
7.000zł 505-214-627 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 640zł
884-774-215 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 640zł
537-191-795 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał.  640zł
696-774-177 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary jednolity lep-
szy gatunkowo material tkanina 
640zł 881-263-522 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel dowoz na terenie 
bialegostoku za darmo wnosze-
nie odplatnie 640zł 537-191-795
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie  640zł
792-624-206 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie bez boczkow -kolor sza-
ry jednolity- lepszy gatunkowo 
materiał z pojemnikiem na po-
sciel dowoz kurierem cale pod-
lasie 640zł 884-774-233 Białystok 

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

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

ŁÓŻKO metalowe szczytki niklo-
we. 120zł 857-431-297 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

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

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 

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

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

SPRZEDAM kryształy, kara  i, wa-
zony, cukiernice i inne. Cena od 
100 do 200 złotych. 100zł/szt.
603-488-636 Białystok

 ĭ SPRZEDAM ZASTAWĘ NA
12 OSÓB PORCELANO

Ę

WĄ, ZŁOCONĄ. 2.100zł

603-488-636 Białystok
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

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

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

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 

O K N O  dachowe,  brązowe 
780x1180 + kołnierz 800zł 797-
800-460 Łapy 

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 30zł 692-922-569
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

AGLOMARMUR płytki gr. 3cm.  
10zł/m² 511-928-792 Zambrów

ANTYDESKA.PL - oferent imitacji
drewna proponuje zestaw próbek
za 1 zł, tel.661161270 1zł 661-161-
270 Białystok

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

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

BLACHA z demontażu trapezowa i 
płaska ok 50m² 15zł/m² 602-655-
234 Białystok

BLATY kuchenne 50% taniej niż
w sklepie 180zł 504-352-084
Białystok 

BLOCZKI betonowe na funda-
ment 8 palet 2.000zł 889-203-
882 Choroszcz

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. 340zł 508-073-762 Białystok

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

BRODZIK akrylowy 90x90cm, 
niski-5cm, powystawowy.Mam
też podobne 80x100, 90x100,
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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 

CZERWONA cegła z rozbiórki
1zł/szt. 724-351-755 Sokołów
Podlaski 

DACHÓWKA czerwona ponie-
miecka, możliwy dowóz. 606-
262-582 Ełk

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

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

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 

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

DOM drewniany typu dworek, do
przeniesienia. 50.000zł 602-717-
353 Białystok

DREWNO konstrukcyjne. 600zł/
m³ 508-978-927 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

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

DRZWI wejściowe z szybą 90,
nowe. 70 0zł 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 goto-
wy do montażu(próg, 2 zamki,
wkładki, klamka), kolor złoty
dąb.wym.97x205cm.Drzwi pra-
we. 890zł/całość 794-290-227
Białystok 

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

DRZWI zewnętrzne, metalowe
ocieplone pianką, przeszklone,
kpl.nowy gotowy do montażu(2
zamki, klamka, wkładki), kolor
złoty dąb, wymiar z ościeżnicą
97x205cm, lewe 190zł/szt. 856-
751-935 Białystok

DUŻE kamienie do 200kg  25zł/
kg. 733-008-649 Supraśl

DWUTEOWNIK - 140, 2x8, 5m
i 2x14 m 80zł/mb 797-800-460
Łapy 

DWUTEOWNIK 2x14m i 2x8, 5m.
Cena 80zł/m 80zł 514-329-251
Łapy 

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

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

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, 
duż y. 150 z ł 79 4 -729 -29 0
Białystok 

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

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

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

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

HAKI stalowe fi  120, ocynkowa-
ne, stary typ, do mocowania rur 
ściekowych. 8zł/szt. 511-240-244
Sokółka

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

KABINA prysznicowa szklana, na-
rożna z kamiennym brodzikiem i 
syfonem, stan b, d.Mam 2 kpl-80 
i 90.Cena za 1 pkl 190zł/szt. 604-
922-094 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 

KOTŁOWNIA olejowa 21kW, 
komplet. Kocioł, bojler, zbior-
nik na paliwo i wkład kominowy 
1.500zł 889-203-882 Choroszcz

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

KUPIE płyty drogowe lub podob-
ne mogą być uszkodzone 1zł 857-
419-619 Białystok

KUPIĘ 20m² boazerii lub szalówki 
w rozsądnej cenie. 1zł 506-818-
152 Białystok

KUPIĘ blachę czarną 1zł 507-737-
882 Zambrów 

KUPIĘ bramę przesuwną może 
być z demontażu. 1zł 881-930-
022 Białystok

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

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

KUPIĘ okno o wymiarach 100x65 
cm lub bardzo zbliżonych, nowe 
lub z demontażu, dwuszybowe, 
białe, otwierane. 200zł/szt. 796-
343-538 Białystok

KĄTOWNIK aluminiowy 35 w 
sztangach po 3, 5m 10zł/kg. 605-
328-844 Białystok

LINA stalowa 12mm, nowa, 
100mb. 5zł 507-960-008 Wysokie 
Mazowieckie

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

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

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

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

OGRODZENIE betonowe 110zł
501-647-161 Grajewo
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

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

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!



OKNA i drzwi z demontażu ok 
20 szt 100zł/szt. 723-840-678
Czarna Białostocka

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

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 

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

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

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200zł 505-
302-976 Kolno

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

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

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

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

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

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 

SKRZYNIO  palety, z transportem.
25zł/szt. 508-978-927 Białystok

SOSNY surowe, około 40 sztuk.
100zł/szt. 666-892-968 Mońki

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

SUCHE, sezonowane - wymiary
16, 7 x 5, 7 x 2, 7 cm Mam 71, 5
m² 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. 5zł/mb 505-603-
916 Wysokie Mazowieckie 

SZYNY kolejowe  5.000zł 697-206-
827 Michałowo

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 deski dębowe suche po
suszarni gr. 50mm 4.000zł/m³
696-466-447 Białsytok 

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

TARCZE do cięcia metalu. 2zł/szt.
857-431-297 Białystok 

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

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

UMYWALKA biała, używana, 45, 
pół-postument, kran, i o 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 
1500 litrów. 500zł 889-203-882
Choroszcz

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

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

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów

BECZKA ocynkowana do wody 
1000l 800zł 733-503-460
Białsytok

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

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

DRUT spawalniczy. 30zł 856-616-
814 Białystok 

DRUT zbrojeniowy 14, 12 400kg 
3.000zł 727-664-308 Wysokie 
Mazowieckie 

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 metalowe zewnętrzne, 
polskie, nowy, kolor antracyt, 
grubość 56mm, kpl. gotowy do 
montażu(drzwi, próg, ościeżnica, 

klamka, 2 zamki, wkładki), do-
stępne „80” i „90:” 890zł/całość
604-922-094 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 100zł 884-691-250 Białystok 

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

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

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

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

KUPIE styropian może być z de-
montażu, w każdej ilości. 1zł 881-
930-022 Białsytok 

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

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

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

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. 60zł/szt. 794-
290-227 Białystok

POJEMNIKI plastikowe 1000l 
250zł 733-503-460 Białsytok 

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

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

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

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

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

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

AGD

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

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

KUCHENKA gazowa Amica, st.db.
250zł 609-499-004 Pisz

LADA chłodnicza 2m z agregatem.
1.000zł 691-819-410 Gródek

LODÓWK A 180cm Gorenje,
st.idealny 350zł609-499-004 Pisz4

LODÓWKA Amica, stan bdb, 7-let-
nia. 300zł 574-112-371 Białystok

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

ODKURZACZ 60zł 692-922-569
Białystok 

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

ODKURZACZ Zelmer Jupiter  90zł
696-036-185 Białsytok 

ROBOT kuchenny wielofunkcyjny
ZELMER Sprzęt jak NOWY(kilka
razy użyty) z kompletnym wypo-
sażeniem i instrukcją. Sprzedaje,
gdyż jest mi niepotrzebny-nietra-
fi ony prezent :) 200zł 663-206-
992 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

S PR Z E DA M prodiż 600wat
Białystok piasta tel 503391530
38z ł/ca łość 5 0 3 -391-53 0
Białsytok 

SPRZEDAM rower damski 26cali
Białystok piasta tel 503391530
56zł 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 

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

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

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, używane25zł/
szt. 605-451-014 Ełk

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

PRALKA 400zł505-302-976 Kolno 
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

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

BRYKIET dębowy workowany. 
830zł/t 515-076-758 Białystok

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 
90zł (10kg). 899zł/t 600-900-969
Białystok 

DOMEK drewniany gospodarczy 
8.2x4m. 1.700zł 785-339-485
Białystok 

DREWNO opałowe 100m³ cena 
od 70zł - 100zł za m³. Gmina 
Brańsk 70zł/m³ 511-517-887
Knyszyn

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



DRZEWO olszowe, 2, 70 i 5, 50 
m², drzewo tartaczne, gotowe do 
załadunku 130zł/m³ 862-751-135
Wysokie Mazowieckie 

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

DRZEWO opałowe głownie sosna 
sezonowane, porąbane 150zł/mp
500-087-957 Bielsk Podlaski 

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

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 
605-962-475 Białystok

JESION do kominka, 2 letni, grubo 
rąbany. 200zł/m³ 508-654-114
Białystok

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

PIĘĆ sztuk dębów na pniu, dęby 
nadają się na materiał jak i na 
opał 1.000zł/szt. 530-143-933
Czyżew 

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

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

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 

SPRZEDAM drewno opałowe po-
cięte nie trzeba rabać, mieszanka
różnych gatunków: sosna, olcha,
osika, owocówka, brzoza i in li-
ściaste. MOŻLIWOŚĆ DOWOZU.
100zł/mp 695-332-129 Białystok 

SPRZEDAM suche drzewo rąba-
ne 120zł/m³ 666-892-968 Mońki 

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

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

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

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

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

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

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

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

ODDAM gałęzie  797-467-157
Niewodnica Kościelna

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

Antyki

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

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-
084 Białystok

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki

KUPIĘ Harmonię. 1zł 511-928-792
Szumowo

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

MASZYNA krawiecka Singer, pe-
dałowa, niemiecka 500zł 889-
203-882 Choroszcz 

MEBLE dawne, antyki. 10zł 602-
717-353 Białystok

MEBLE przedwojenne. 3.000zł
698-335-624 Białystok

PIANINO 1.000zł 511-928-792
Szumowo

PIANINO Quanndt Berlin 130 
letnie. 3.000zł 795-999-550
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 
350zł 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

SZAFA 100-letnia. 1.900zł 668-
178-073 Wysokie Mazowieckie

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

MASZYNA do szycia Niemiecka 
przedwojenna stan idealny 
sprawna. 5.000zł 692-922-569
Białsytok 

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

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

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

STÓŁ zabytkowy 100zł 856-616-
814 Białystok

Ogród

4 wywrotki czarnoziemu 600zł/
całość 516-645-195 Kolno

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

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

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 metalo-
wa, dla dzieci, możliwość dowo-
zu. 500zł 507-627-924 Białystok

HUŚTAWKA ogrodowa, metalo-
wa, dla dzieci, możliwośc dowozu 
i zamontowania. 500zł 507-627-
924 Białystok

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

HUŚTAWKA ogrodowa. 550zł
507-627-924 Białystok

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 

KAMERY, zestaw do monitorin-
gu z nagrywarką. 507-627-924
Białystok 

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

KOSIARKA dyskiowa 4.000zł 662-
593-789 Suwałki

KOŃCÓWKA heblowana 16 x 16, 
krokwie 6x12, szerokość 3, 5 x 3 
1.800zł 517-732-477 Białsytok 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-
924 Białystok

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

METALOWY, duży śmietnik wys.
160cm, 13-doniczkowy 400zł
506-574-554 Białystok

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 

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

CIUCHCIA ozdobna z dwoma mini 
wagonikami na taras i do ogrodu. 
120zł 663-937-643 Białystok

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

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
brazowe mozliwosc dowozu od-
platnie bialystok okolice podlasie
100zł 884-774-233 Białystok 

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

SPRZEDAM beczki plastikowe
220l-po artykulach spozywczych
czarne na deszczowke na wode
na dzialke i budowe mozliwosc
dowozu odplatnie bialystok oko-
lice podlasie 100zł 537-191-795
Białystok 

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

SPRZEDAM beczki plas  kowe po 
spozywce 220 litrow kolor bra-
zowy nadaja sie na deszczowke,
wode, przeciery wina, do kisze-
nia ogorkow kapusty, trzymania
wody paszy dla zwierzat 100zł
696-774-177 Białystok

SPRZEDAM beczki plas  kowe po 
spozywce 220 litrow kolor bra-
zowy nadaja sie na deszczowke,
wode, przeciery wina, do kisze-
nia ogorkow kapusty, trzymania
wody paszy dla zwierzat 100zł
884-774-215 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
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SPRZEDAM beczki plas  kowe-
-220l po art.spozywczych kolor
brazowy na deszczowke i szam-
bo mozliwosc dowozu odplatnie
bialystok okolice cale podlasie
100zł 537-191-795 Białystok

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

Remontowo-budowlane

DEMONTAŻE kuchni, łazienek,
mebli. Wywóz. 883-688-417
Białystok 

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

MALARZ, szpachlarz z doświad-
czeniem. 575-698-041 Mońki

MALOWANIE, szpachlowa-
nie, glazura, terakota, przerób-
ka elektryki. Wykończenia ca-
łościowe wnętrz, docieplenia.
534-697-551 Białystok

MALOWANIE, szpachlowanie.
883-688-417 Białystok 

MODERNIZACJA okien, remon-
ty mieszkań, kompleksowo, so-
lidnie. 791-128-934 Białystok 

NAPRAWY rynien plas  kowych,
ocynkowanych, obróbek da-
chów, kominów, zapory śnieżne
797-513-715 Białystok

OFERUJĘ usługi renowacji : - ele-
wacji drewnianej (oczyszczanie +
malowanie) - ogrodzeń drewnia-
nych, betonowych, metalowych
- kostki brukowej  574-355-143
Zabłudów

P R O F E S J O N A L N A  EKIPA
REMONTOWO-BUDOWLANA 
wyremontuje twoje mieszkanie
zapewniamy doświadczonych
fachowców profesjonalne narzę-
dzia pomoc w zakupie, przewie-
zieniu materiałów 726-233-590
Białystok 

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

REMONTY/WYKOŃCZENIA
kompleksowo. Przyjmę zlecenia 
na mieszkania oraz domy. Nie ro-
bimy przemysłówek. 518-546-
217 Białystok

REMONTY/WYKOŃCZENIA
kompleksowo. Przyjmę zlecenia. 
Nie robimy przemysłówek. 518-
546-217 Białystok 

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

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

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

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok

Hydrauliczno-elektryczne

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 

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

NAPRAWY hydrauliczne, wymia-
na grzałek w bojlerach, piece c.o. 
na paliwo stałe, serwis pogwa-
rancyjny, montaż i doradztwo. 
507-627-924 Białystok

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe. 
795-566-445 Białystok

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



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 busami dostawczy-
mi do 1, 5t kontener z windą, do 
wynajęcia z kierowcą. 884-774-
233 Białystok 

TRANSPORT busem przepro-
wadzki meble RTV AGD i wiele in-
nych rzeczy informacje pod nr tel 
517414152 517-414-152 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 537-191-795
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 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 

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 
busy dostawcze utylizacja na wy-
sypisko mebli elektroniki agd-rtv 
zelastwa palety deski ksiazki ga-
zety kartony-itp.rzeczy 537-191-
795 Białystok

PRZEPROWADZKI bagazowki 
busy dostawcze utylizacja na wy-
sypisko mebli elektroniki agd-rtv 
zelastwa palety deski ksiazki ga-
zety kartony-itp.rzeczy  881-564-
250 Białystok

PRZEPROWADZKI bagazowki 
busy dostawcze utylizacja na wy-
sypisko mebli elektroniki agd-rtv 
zelastwa palety deski ksiazki ga-
zety kartony-itp.rzeczy  881-552-
236 Białystok

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 
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 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 busy towaro-
we do-1, 5t przewieziemy pan-
stwa mebelki ubrania sprzet ag-
d-rtv materialy budowlane rzeczy 
osobiste bialystok podlasie na 
terenie calej polski 696-774-177
Białystok 

PRZEPROWADZKI busy towaro-
we do-1, 5t przewieziemy pan-
stwa mebelki ubrania sprzet agd-
-rtv sprzet i materialy budowlane 
rzeczy osobiste bialystok podla-
sie po calej polsce 696-774-177
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 i śred-
nie, z pracownikami, posiadamy 
busy większe i mniejsze, trans-
port mebli, agd, rtv, materiałów 
budowlanych i innych. 884-774-
215 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 792-624-206 Białystok

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

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

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

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

PRZEPROWADZKI drobne z 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 drobne z tra-
garzami do noszenia rzeczy reali-
zujemy nie typowe zlecenia wno-
szenie znoszenie przestawianie 
np mebli posiadamy wolne ter-
miny prosze dzwonic 792-624-
206 Białystok

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
przewoz osob rzeczy lotniska ho-
tele dworce uroczystosci rodzin-
ne wesela poprawiny chrzciny
wieczory panienskie bialystok
podlasie cala polska 696-774-
177 Białystok 

TRANSPORT autem osobowym
przewoz osob rzeczy lotniska
hotele dworce uroczystosci ro-
dzinne wesela poprawiny chrzci-
ny wieczory panienskie zawie-
ziemy odbierzemy 696-774-177
Białystok 

TRANSPORT autem osobowym
przewoz osob rzeczy lotniska
hotele dworce uroczystosci ro-
dzinne wesela poprawiny chrzci-
ny wieczory panienskie zawie-
ziemy 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 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 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 autem osobowym
typu kombi przewoz osob rze-
czy-drobne przeprowadzki rzeczy
osobiste ubrania ksiazki kosme-
tyki- bialystok woj podlaskie na
terenie calej polski 731-576-519
Białystok 
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Nowe Bojary Nowe Bojary 
= nowe życie= nowe życie
OOsiedle Nowe Bojary to inwestycja z oferty białostockiej fi rmy JAZ-BUD. To przykład 

przemyślanego projektu w doskonałej lokalizacji. Wyróżnia go najwyższy 
standard wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami. Powstające

Osiedle Nowe Bojary dedykowane jest tym, którzy szukają wyjątkowych mieszkań 
w maksymalnie komfortowej lokalizacji. Aktualnie powstaje budynek H. Znajdą się
w nim mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe.

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających fi rm budowlanych na Podlasiu, a swoim zasię-
giem obejmuje również województwo mazowieckie. Realizuje kompleksowo obiekty budownictwa 
mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i inżynieryjne. Architekci fi rmy JAZ-
BUD wiele starań dokładają do tego, by zaprojektować atrakcyjne i poszukiwane układy mieszkań 
a wyznacznikiem kolejnych inwestycji jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

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

Nowe Bojary to jedna z wielu inwestycji fi rmy JAZ–BUD. Sukcesywnie powstaje w kwadra-
cie ulic Ryskiej, Łąkowej, Kraszewskiego i Towarowej. Wyróżnia ją przede wszystkim najwyższy 
standard wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami.

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

Do dnia dzisiejszego zostały ukończone i oddane do użytkowania budynki A, B, C, D i E. 
Obecnie w sprzedaży są mieszkania i lokale usługowe z budynku G i budynku H. Na początku 
2022 roku w ofercie pojawi się oferta mieszkań z budynku I.

BUDYNEK H

  Mieszkania od 28,12m² do 68,21m²
  Lokale usługowe od 42,12m² do 120,22m²
  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już od 30 000,00 złotych (w zależności 
od powierzchni)
  Komórki lokatorskie w cenie już od 4 000,00 złotych (w zależności od powierzchni)

PLANOWANE TERMINY ODBIORU MIESZKAŃ

Etap I  mieszkania od Nr 1 do Nr 84) – od 31 grudnia 2022 roku
Etap II  (mieszkania od Nr 85) – od 30 kwietnia 2023 roku

Obowiązek zakupu miejsca parkingowego do każdego mieszkania o powierzchni powyżej 40m².
Osiedle Nowe Bojary jest i będzie bardzo zróżnicowane. Decydować będą o tym różnorodne 

kształty i wysokości budynków, jak również zastosowane w nich rozwiązania architektoniczne.
– W ofercie posiadamy mieszkania o różnorodnej architekturze i rozkładzie i metrażu, dzięki 

czemu kompleksowa i wymarzona aranżacja wnętrz nie sprawi najmniejszych kłopotów przyszłym 
mieszkańcom – dodaje Dariusz Jaszczuk.



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 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 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 busem dostaw-
czym-bagazowki wywozimy na 
wysypisko mebelki sprzet agd-
-rtv elektronike zelastwa okna 
drzwi palety itp.rzeczy 537-191-
795 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

T R A N S P O R T o s o b o w k a
4-osob+bagaz kierowca z wła-
snym autem osobowym do wy-
najecia bialystok podlasie cala
polska zawioze odbiore na im-
prezki rodzinne wesela chrzciny
komunie 792-624-206 Białystok

TRANSPORT osobowka 4-oso-
by +bagaz kierowca z własnym
autem osobowym do wynajecia
bialystok podlasie cala polska za-
wioze odbiore na imprezki rodzin-
ne wesela urodziny 792-624-206
Białystok 

TRANSPORT osobowka 4-oso-
by +bagaz kierowca z własnym
autem osobowym do wynajecia
bialystok podlasie cala polska za-
wioze odbiore na imprezki rodzin-
ne wesela urodziny itp. 792-624-
206 Białystok 

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

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

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

USLUGI transportowe busem do-
stawczym do-1, 5t przeprowadzki 
z ekipa bialystok podlasie na tere-
nie calej polski 7-dni w tygodniu  
537-191-795 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 pralek wszystkie mo-
dele. Naprawa zawsze w dniu 
zgłoszenia usterki. Bosh candy 
LG Samsung Beko Mastercook 
Whirlpool Electrolux AEG polar 
wiatka Indesit i inne. Naprawa 
każdego podzespolu. Szybk 50zł/
całość 668-623-311 Białystok

Doradztwo i fi nanse

 ĭ KREDYTY RÓŻNE, LEÓŻ
ASING, CZYSZCZENIE REJE
STRÓW BIG, BIK, PISMA, 
SKARGI, DORADZTWO 
FINANSOWE, PRAWNE. 

515-048-900 Białsytok

MASZ kilka rat?Zamien je na jedną 
niższą. Konsolidujemy -kredyty 
gotówkowe -pozyczki pozaban-
kowe i chwilówki. RRS0 od 9, 99 
573-156-641 Białsytok 

MASZ wysokie raty których nie je-
steś w stanie spłacać?Windykacja 
nie daje Ci spokoju?A zadłużenie 
spłacasz kolejną chwilówką i na-
dal dług rośnie Zadzwoń spróbu-
jemy Ci pomóc -negocjacje z wie-
rzycielem 500-156-386 Białystok 

 POZYCZKA do 1000zł.  507-573-503
Białystok 

POŻYCZKI prywatne na spłate 
zobowiązań. Wysokie kwoty kre-
dytowania.Minimum formalno-

ści. Masz chwilówki które chcesz 
spłacić zadzwon spróbujemy Ci 
pomóc 500-156-386 Białystok

KREDYTY gotówkowe konsolida-
cje chwilówek pożyczki pozaban-
kowe kredyty dla fi rm i rolników 
Akceptujemy wszystkie źródła 
dochodu. RRSO od 9, 99 w za-
leżności od uzyskanej oferty 573-
156-641 Białsytok 

 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

BEZPŁATNY WYWÓZ ZŁOMU
ORAZ SPRZĘTU AGD. ODBIERAMY
N A  T E R E N I E  P O D L A S I A .
W Y W O Z I M Y  W S Z Y S T K I E
METALE.ZŁOMUJEMY AUTA.
DEMONTUJEMY KONSTRUKCJE
STALOWE . ZADZWOŃ:510 609
852 510-609-852 Białsytok 

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

STOLARSTWO usługi komplek-
sowe, specjalizacja- stoły. 504-
076-810 Białystok
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Konkurs z okazji 30 – lecia. Wygraj wakacjeKonkurs z okazji 30 – lecia. Wygraj wakacje
BBiałostocki salon Akcess – to miejsce gdzie jest 

między innymi ogromny wybór płytek wielu 
znanych i cenionych na świecie producentów. 

Tu każdy klient znajdzie to czego szuka, nawet jeżeli 
nie ma pomysłu na aranżacje wnętrz. Wówczas
architekci Akcessu zajmą się projektem. Natomiast ci, 
którzy wiedzą czego szukają mogą liczyć na fachową 
poradę podczas wyboru odpowiednich artykułów. 
Co ważne większość materiałów jest dostępnych 
od ręki i tak jest nieprzerwanie od 30 lat.

– Właśnie w tym roku obchodzimy nasze 30-lecie. Przez ten 
czas nieustannie rozwijaliśmy się, poszerzaliśmy naszą wiedzę 
i zdobywaliśmy cenne doświadczenie w branży budowlanej. Dziś 
z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że odnieśliśmy 

sukces. Z okazji naszych okrągłych urodzin chcieliśmy jeszcze 
bardziej docenić naszych klientów i przygotowaliśmy szczególną 
niespodziankę – mówi właściciel Akcessu.

TĄ NIESPODZIANKĄ JEST KONKURS. 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE WYSTARCZY: 

1. Do końca października zrobić dowolne zakupy w jednym
ze sklepów AKCESS.

2. Zachować dowód zakupu – paragon lub fakturę VAT. Bę-
dzie podstawą do odbioru nagrody.

3. Odpowiedzieć w komentarzu na Facebooku pod wpisem
konkursowym na zadanie konkursowe: „Który produkt
z oferty AKCESS pomógł/pomógłby zmienić Twój dom
na lepsze?” Odpowiedź należy uzasadnić. (Akcess Biały-
stok – posty |Facebook)

Warto to zrobić, bo nagrody są naprawdę atrakcyjne. Główna 
wygrana to – wakacje w hotelu Banaia w Białce Tatrzańskiej (war-
tość 10 000 zł). Do wygrania jest też weekend w hotelu Warszawa 
w Augustowie, vouchery do hotelu Traugutta 3 w Białymstoku, 
a także nagrody rzeczowe – ekspresy, kubki, parasolki.

Bogatą ofertę Akcessu oprócz płytek ceramicznych wypeł-
niają: armatura, ceramika, produkty niezbędne do remontu, 
wyposażenia łazienki i nie tylko, meble wypoczynkowe, stoły. 
W asortymencie znajdują się krajowe oraz importowane mate-
riały budowlane i artykuły aranżacji wnętrz, a dzięki doskonałym 
kontaktom z renomowanymi fi rmami polskimi i zagranicznymi, 
Akcess promuje w regionie najnowsze trendy wzornicze oraz 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w branży.

Co ważne ogromna większość artykułów jest dostępna od ręki, 
a na klientów co chwila czekają atrakcyjne promocje.



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 

WYCINKA drzew, także trudnych-
-alpinistycznie, krzewów, samo-
siejek, trzebież lasów, zrywka 
drewna, nasadzenia, pielęgna-
cja, obkaszanie, grodzenie upraw 
leśnych cięcie opału  1zł695-332-
129 Białystok

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

WYWALAMY graty z chaty, wy-
wozimy na wysypisko mebelki, 
sprzęty agd-rtv, elektronikę, pa-
lety, deski, kartony, książki. 884-
774-215 Białystok

Z AGR AM na imprezach, 18, 
urodzinach, weselach, ceny do 
uzgodnienia 100zł 883-572-636
Ciechanowiec

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 

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

SPRZATANIE piwnic garazy miesz-
kan strychow nie potrzebne rze-
czy wywieziemy na wysypisko 
mebelki agd-rtv elektronike okna 
palety drzwi zelastwa 884-774-
233 Białystok 

UTYLIZUJEMY na wysypisko me-
belki-stoly krzesla komody kana-
py regaly-szafy kuchnie roznego 

rodzaju zelastwa sprzety agd-rtv
elektronike itp.rzeczy 881-564-
250 Białystok 

UTYLIZUJEMY na wysypisko me-
belki-stoly krzesla komody kana-
py regaly-szafy kuchnie roznego
rodzaju zelastwa sprzety agd-rtv
elektronike itp.rzeczy 537-191-
795 Białystok 

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

ALOESY cena od 20 zł do 25zł 20zł
720-212-425 Białsytok 

KRÓLIKI miniaturka. 20zł/szt.
696-259-935 Bielsk Podlaski

OWCZAREK niemiecki krótkowło-
sy 1, 5 letni, pilnie 400zł783-297-
418 Wysokie Mazowieckie

OWCZAREK niemieckie, pies, 7
miesięczny.  1.500zł663-414-849
Siemiatycze

PSY rasy Maltańczyk, zaszczepio-
ne, zachipowane, z książeczką
zdrowia i rodowodem 2.500zł
509-871-726 Zabłudów 

RÓŻE pnące. 5zł/szt.516-559-369
Białystok 

TUJE, 3-50zł szt. 3zł/szt. 516-559-
369 Białystok

ZAWILEC japoński, cena za krzak.
5zł 516-559-369 Białystok

KURY ozdobne 50-100 zl za szt
50zł 501-379-997 Zabłudów 

Kupię / przyjmę

POSZUKUJĘ samicy Sznaucera 
Olbrzyma jako partnerki dla psa
z rodowodem w celu uzyskania
potomstwa. 606-758-757 Białstok

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

POMPA do wody, grzałka oraz
kamienie do akwarium100zł605-
962-475 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

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

PONTON 3-sosobowy, na gwa-
rancji, z osprzętem nowy. 450zł
606-702-175 Wasilków 

ROWER domowy do ćwiczeń. 
250zł 505-302-976 Kolno 

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 
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TRENAŻER do ćwiczeń na leżą-
co, stan db. 100zł 609-758-945
Michałowo 

URZĄDZENIE do ćwiczeń na ręce i 
nogi tzw. trenażer. 150zł 601-323-
135 Białystok

WĘDKI spiningowe z przelotkami, 
dł. 2.15m, 4szt 30zł/szt. 605-962-
475 Białystok 

NART Y młodzieżowe z kijka-
mi 80zł/całość 506-574-554
Białystok 

ŁYŻWOROLKI męskie 7, nowe. 
110zł 862-713-853 Zambrów

ŁYŻWY figurowe 19, 5, 21, 5, 
dziewczęce, białe 50zł 605-962-
475 Białystok 

ŁYŻWY fi gurowe, białe, rozm. 37 
i rozm. 18, skórzane.  20zł/szt.
794-729-290 Białystok

ŁYŻWY hokejowe, męskie, rozm. 
27, używane, czarne 70zł 605-
962-475 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 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

ŁÓDKA wędkarska 3, 10mx1, 30m 
1.600zł 888-681-223 Białystok

Rowery

2 rowery górskie, jeden młodzie-
żowy 500zł/szt. 507-627-924
Białystok 

ROWER Gazela z przerzutkami. 
250zł 692-922-569 Białystok

ROWER Jubilat, stan bdb. 250zł
507-975-896 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 damka, stan db. 400zł
506-574-554 Białystok 

ROWER górski młodziezowy. 
400zł 507-627-924 Białystok

ROWER górski młodzieżowy. 
300zł 507-627-924 Białystok

ROWER koła 28 cali, stan bdb. 
250zł 507-975-896 Białystok 

ROWER składak elektryczny, bar-
dzo mało używany, prawie nowy, 
niski, na niskich kołach, doskonały 
na prezent dla dziecka, cena do 
negocjacji 1.850zł 513-771-544
Łomża

ROWER sparta 3 biegowy stan 
bdb. 850zł 507-975-896 Białystok

ROWER sparta 3 biegowy stan 
bdb. 850zł 507-975-896 Białystok

ROWER sprawny z przerzutkami. 
60zł 602-842-987 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 

AKUMUL ATOR bateria żelo-
wa Hongli 36volt 10A do rowe-
ru E-bike 100zł 696-564-454
Białystok 

ROWER damka nowy tanio. 400zł
506-574-554 Białystok 

ROWER elektryczny stan bdb.  
2.000zł 507-975-896 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

BOKSY dla koni, stan db, 4 fronty
i 2 narożne. 1.000zł/szt. 510-167-
473 Miłki

BRYC ZK A konna z uprzężą.
3.500zł 514-662-307 Kolno

BRYCZKA konna, pełny skręt.
4.500zł 697-206-827 Michałowo

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

KUPIĘ harmonie pedałową.  1zł
511-928-792 Szumowo

PIANINKO Yamaha, dł. 90cm.
250zł 862-713-853 Zambrów 

SPRZEDAM Pianino Calisja  990zł
603-162-549 Tykocin

Rękodzieło

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

ODDAM szyszki duże, idealne
do stroików 1zł 857-437-075
Białystok 

Inne

ENCYKLOPEDIA II wojny świato-
wej, 12 tomów. 1.000zł 692-922-
569 Białystok

KSIĄŻKI i czasopisma o tematyce
piłkarskiej, 5-20zł. 5zł 692-922-
569 Białystok

SKRZYNIA do przechowywania
4sztuk broni Myśliwskiej 700zł
609-738-204 Olecko 

SPRZEDAM 2 łódki plas  kowe. 
Cena do negocjacji 2.000zł/szt.
605-328-844 Białystok

ZNACZKI cena od 1zł do 10zł 692-
922-569 Białystok

ZNACZKI, 1-10zł. 1zł 692-922-569
Białystok 

CZASOPISMA różne ok. 100szt
5 0 z ł/c a ł o ść 726 -5 42-528
Białystok 

Kupię

KUPIĘ antyki, starocia, militaria,
medale, odznaczenia, zabawki,
rowery, itp. 517-332-545 Czarna 
Wieś Kościelna

KUPIĘ koło z silnikiem do roweru
elektrycznego i części. 507-627-
924 Białystok

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

KUPIĘ rower elektryczny lub uży-
wany. 507-627-924 Białystok

KUPIĘ rower elektryczny. 507-
975-896 Białystok 

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

KURTKI skórzane męskie, ocie-
plane kożuchem, rozm rozm 52, 
wzrost 176cm, 3szt. 50zł/szt.
862-713-853 Zambrów

RĘKAWICE damskie, skórzane, 
czarne, białe futerko, 10 szt 25zł/
szt. 605-962-475 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

A L B A dziewczęcą cena do 
uzg. więcej informacji pod tel. 
100zł 668-178-073 Wysokie 
Mazowieckie 

GARNITUR męski 2szt duży roz-
miar. 50zł/całość 609-758-945
Białystok 

GARNITUR męski 2szt. 50zł/szt.
729-971-047 Białystok

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

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

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

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

POTRZEBUJĘ przyczepę kempin-
gową, może być wyrejestrowana 
lub do remontu, zapłacę do 500zł 
668-042-051 Augustów

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

PRZYJMĘ ziemię z wykopów 
Protasy. 608-038-957 Białystok

SPRZEDAM części wersja tere-
nowa 2001r. 150zł 518-162-425
Bielsk Podlaski 

SZCZENIAKU York Terier 2- mie-
sięczne, książeczka szczepień, 3 
szt. 400zł 514-662-307 Kolno

PRZYJMIE domek, siedlisko przy-
czepę kampingową mężczyzna 
bez nałogów, uczciwy. 724-538-
966 Wyszków

PRZYJMĘ kozę lub owcę. 727-664-
308 Wysokie Mazowieckie

Akcesoria medyczne

BALKONIK aluminiowy nowy.
100zł 696-036-185 Białystok

KULE inwalidzkie 80zł/całość 609-
758-945 Białystok

KULE inwalidzkie  80zł 667-063-
138 Białystok

ORTEZA na rękę, z szyną. 80zł
531-540-521 Białystok

WÓZEK inwalidzki 2szt. nowe. 
500zł 667-063-138 Białystok

KULE inwalidzkie. 80zł 601-323-
135 Białystok

WÓZEK inwalidzki 400zł 609-758-
945 Białystok 

ŻEL przeciwbólowy. 20zł 729-885-
866 Białsytok 

Inne

. 100zł/szt. 792-605-260 Augustów0
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 tlenowa duża 300zł 889-
203-882 Choroszcz

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

GĄSIORY 5l, 7 szt 10zł/szt. 508-
789-456 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

NOWE metalowe 2-drzwiowe
szafy na ubrania 3 szt. 250zł/szt.
691-819-410 Gródek 

OLEJ opałowy 400 l. cena za litr 
2zł 889-203-882 Choroszcz

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

RĘBAK do pieńków 3.800zł 531-
050-092 Wysokie Mazowieckie

SKÓRA z Kangura. 250zł 506-574-
554 Białystok

SKÓRY z królika wyrobione, 
13szt. 150zł/całość 504-352-084
Białystok 

SPRZEDAM maszyna singer od-
lew nogi tel 503391530  32zł 503-
391-530 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 magazynowa elektryczna. 
300zł/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 

WYWÓZ na wysypisko sprzętów
agd-rtv, żelastwa, mebli gabary-
towych, książek, gazet i innych 
cena za wykonanie uslugi zalezna 
od ilosci rzeczy do wywiezienia  
75zł 881-564-250 Białystok

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

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

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 

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 cena zale-
zna od ilosci rzeczy 85zł 884-774-
215 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 537-191-
795 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

WIADRA plastikowe 5l z przy-
krywką 2zł/szt. 504-076-810
Białystok

Kupię

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 drzewo opałowe liściaste.
795-200-991 Białystok 

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

REGAŁY magazynowe kupię. 507-
627-924 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

WITAM, Kupię drzewo tartacz-
ne, brzozę, olchę, świerk, sosne,
osikę, gałęzie (zwiezione), zrębkę
577-697-327 Brańsk 

KUPIE beczki plas  kowe po pro-
duktach spozywczych 120l-220l
duze ilosci hurtowe 25zł 696-774-
177 Białystok 

85 744 88 99 OGŁOSZENIA DROBNE 31

 » wydawca:y

GRUPA GOLDWING SP. Z O.O., ul. Świętojańska 12a, I piętro, 15-082 Białystok, tel. (85) 744 88 99, e-mail: biuro@kramik.pl
Redaktor naczelny: Karol Serwatko. tel. 698026353, skład i łamanie: Jan Kitszel

Reklama: Edyta Andrukiewicz, tel. 508 353 278, Agnieszka Iwaniuk  tel. 500 123 174
Dział ogłoszeń drobnych: tel. (85) 744 88 99, www.gazetaokazje.pl

Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Warszawa, Sprzedaż prowadzi: Kolpolter SA i Ruch SA,
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji publikowanych tekstów.

Przedruki i wykorzystywanie opublikowanych materiałów mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.



32 NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL


	001_kolor
	002_kolor
	003_kolor
	004_kolor
	005_kolor
	006_kolor
	007_kolor
	008_kolor
	009_kolor
	010_kolor
	011_kolor
	012_kolor
	013_kolor
	014_kolor
	015_kolor
	016_kolor
	017_kolor
	018_kolor
	019_kolor
	020_kolor
	021_kolor
	022_kolor
	023_kolor
	024_kolor
	025_kolor
	026_kolor
	027_kolor
	028_kolor
	029_kolor
	030_kolor
	031_kolor
	032_kolor

