
AASK Biznes – organizacją zrzeszająca przedsiebiorców,AAzaskakuje coraz bardziej. Zarząd jak i uczestnicy AAnieustannie angażują się w nowe idee i wykorzystująAA
swoje relacje biznesowa zbudowane na przestrzeni lat. 
Aktualnie organizacja zdecydowała się na wsparcie Fundacji 
Pomóż Im oraz zbiórce funduszy na jej nowy projekt.

ASK Biznes jest inicjatorem akcji Drzwi otwarte dla 
serca II. Trwa ona do 10 grudnia i powstała w ramach 
Miesiąca Dobroczynności z ramienia Fundacji Pomóż Im. 
Jest to już druga edycja, kiedy Karol Serwatko – Prezes 
ASK Biznes decyduje się aktywnie zaangażować w pomoc 
na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci. Cały budżet 

zebrany z akcji, zostanie przeznaczony na rzecz Domu 
Opieki Wytchnieniowej.

Poza wspieraniem słusznych idei, Organizacja wychodzi 
przed szereg i wciela w życie innowacyjne pomysły, a każdy z nich 
ma ogromny potencjał. Jednym z nich są Kolacje ASK Biznes. 
Mają one charakter stricte integracyjny – służą pozyskiwaniu kon-
taktów biznesowych i nawiązaniu więzi z Członkami ASK Biznes. 
Pierwsza z nich odbyła się 10 listopada 2021 roku w popularnej 
wśród Białostoczan restauracji Jack Sparrow Bar&Restaurant. 
Uczestniczyło w niej aż 40 osób. Wśród nich byli obecni przed-
siębiorcy z różnych branż wraz z osobami towarzyszącymi.
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DrBroker DrBroker 
– pionier lokalnych nowości– pionier lokalnych nowości
WW Polsce największą popularnością cieszą sięWmurowane domy i najchętniej są wybierane

przez potencjalnych nabywców. Ostatnio
nasila się jednak trend zainteresowania domami 
jednorodzinnymi w technologii szkieletowej drewnianej. 
Na ich temat krąży wiele stereotypowych opinii, 
wynikających głównie z niewiedzy i powszechności 
technologii murowanej. A tymczasem technologia
drewniana posiada wiele zalet i prawie żadnych wad.

Przede wszystkim czas budowy domu drewnianego może 
trwać zaledwie kilka miesięcy, podczas gdy domu murowanego 
kilka lat. Jest to efekt stawiania budynków z prefabrykatów 
lub montowania bezpośrednio na placu budowy, co można 
prowadzić o każdej porze roku. Wszystko zależne jest od wy-
branej metody.

Rozróżnia się trzy systemy konstrukcji szkieletowych drew-
nianych: kanadyjski, skandynawski i ciężki niemiecki. Każdy 
z nich różni się pewnymi elementami. „Kanadyjki” mają charak-
terystyczne nadproża nad drzwiami i oknami a dach zazwyczaj 
pokryty jest dachówką bitumiczną. W pozostałych systemach 
dachy pokrywane są dachówką cementową, ceramiczną lub 
blachodachówką. To co łączy trzy systemy, to ściany wypełniane 

najczęściej wełną mineralną oraz konstrukcja w całości usztyw-
niona płytami gipsowo-kartonowymi.

Domy drewniane muszą spełniać jeden konieczny warunek, 
jednocześnie będący ich ważną zaletą: wymagają one zasto-
sowania najwyższej jakości materiałów, w celu zapewnienia
norm bezpieczeństwa i optymalnych parametrów użytkowych.
Odpowiednia obróbka zapewnia wytrzymałość, ale także ela-
styczność w projektowania bryły budynku i wykończeniu elewacji,
co idealnie łączy się z potrzebami estetycznymi mieszkańców.

Charakterystyczną cechą domów drewnianych jest ener-
gooszczędność. Jest to efekt zastosowania wełny mineralnej,
uniemożliwiającej uciekanie ciepła na zewnątrz. Przy zamon-
towaniu ogrzewania podłogowego, koszt utrzymania ciepła
wyniesie nawet 70% mniej w skali roku, niż w przypadku domu
murowanego. Ponadto, ze względu na optymalną wilgotność
domów drewnianych, temperatura jest zawsze przyjemna –
w lecie panuje przyjemny chłód, w zimę ciepło – i nie wymaga
stosowania klimatyzacji. Wełna mineralna ponadto wycisza
wnętrza, tym samym zapewnia spokój i komfort przebywania
o każdej porze dnia i nocy.

To co wielu potencjalnych nabywców zniechęca, to prze-
świadczenie, że takie domy łatwo ulegają spaleniu. Należy zatem
podkreślić, że ze względu na normy bezpieczeństwa, stosuje się

materiały trudnopalne: wspomniane płyty gipsowo-kartonowe
lub płyty OSB czy drewno suszone komorowo.

Ostatecznie, mając na uwadze, że drewno jest naturalnym
surowcem, zapewnia pozytywny wpływ na zdrowie i samo-
poczucie domowników oraz chroni środowisko: magazynuje
CO2 w drewnie na kilkadziesiąt lat, a szybki proces budowlany 
zapewnia niższą emisję gazów cieplarnianych oraz ogranicza
zużycie wody w procesie budowlanym (szacuje się, że tradycyjna
budowa zużywa około 30% zasobów wody pitnej).

Warto nadmienić, że domy drewniane mogą być stawiane
na dużym spadku terenu i słabej nośności gruntu a sama kon-
strukcja doskonale absorbuje ewentualne drgania. Ponadto są one
zazwyczaj objęte 30-letnią gwarancją.

Domy drewniane są ekologiczne, ekonomiczne, ciche, es-
tetyczne i pozytywnie wpływają na zdrowie ich mieszkańców.
Zdecydowanie kierowane są do świadomego człowieka, ceniącego
sobie komfort i oszczędność.

Nowe innowacyjne technologie w przemyśle drzewnym
zwiastują coraz wyższą chęć zamieszkania w domach z drewna.
W samej Skandynawii udział budynków drewnianych wynosi
75%! W powiecie białostockim również powstają tego typu bu-
dynki a już teraz zdradzimy, że wkrótce rozpocznie się budowa
osiedla w zacisznej lokalizacji pod Białymstokiem. Z tą, jak 
i innymi ofertami domów drewnianych zapoznają się Państwo
na stronie biura nieruchomości DrBroker www.drbroker.pl lub
bezpośrednio pod nr tel. 729 992 870. Zapraszamy!

Mariusz Kochański, DrBroker Nieruchomości

O FIRMIE

DrBroker działa na rynku nieruchomości od kwietnia
2018 roku, świadcząc usługi pośrednictwa na rynku
nieruchomości. Założeniem było stworzenie biura
nieruchomości, które ma misję. Jest nią pomoc
wszystkim tym, którzy szukają swojego miejsca
na ziemi, domu czy mieszkania – na stałe lub na jakiś
czas.

Firmę DrBroker wyróżnia:
  empatia i cierpliwość,
  indywidualne podejście do Klienta,
  bezstronność i kompetencja.

KONTAKT

DrBroker Nieruchomości
Białystok, ul. Kaczorowskiego 7, lok. U25

tel.: +48 737 165 445
e-mail: biuro@drbroker.pl

www.drbroker.pl
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Jak zabezpieczyć się Jak zabezpieczyć się 
przed nieuczciwym najemcą?przed nieuczciwym najemcą?
WWynajmowanie mieszkania lub domu zawsze stanowi WWpewne ryzyko. Istnieje szansa na spotkanie kogoś,

kto nie jest do końca uczciwy, dlatego niezwykle 
ważne jest to, by przygotować się na tego typu ewentualną 
sytuację i wcześniej odpowiednio się zabezpieczyć.

– Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia się przed nieuczci-
wym najemcą – mówi Małgorzata Grodzka – Są to: kaucja, prawo 
do najmu okazjonalnego oraz certyfi kat najemcy. Ważne jest, 
by zweryfi kować potencjalnego najemcę. To pozwoli na maksy-
malne zabezpieczenie przed sytuacjami, w których osoba, której 
wynajmujemy mieszkanie, przestaje płacić swoje zobowiązania 
fi nansowe względem tej nieruchomości – tłumaczy.

KAUCJA

Kaucja stanowi podstawową i najbardziej powszechną formę 
zabezpieczenia. Najczęściej jest to suma wynosząca jednomie-
sięczny koszt wynajmu mieszkania. Z tej kwoty jest pobierana 
odpowiednia pula pieniędzy na naprawienie ewentualnych znisz-
czeń lub na poczet zadłużenia.

PRAWO DO NAJMU OKAZJONALNEGO

– Prawo do najmu okazjonalnego jest bardzo dobrym rozwią-
zaniem – zapewnia agentka nieruchomości Małgorzata Grodzka.

Przy najmie okazjonalnym, należy zweryfi kować najemcę.
– Ważne jest sprawdzenie danych, zdolności do czynności 

prawnych oraz, w miarę możliwości, jego wypłacalność – mówi 
Małgorzata Grodzka.

Notariusz powinien sporządzić oświadczenie najemcy o do-
browolnym poddaniu się egzekucji oraz opróżnieniu i wydania 
lokalu w określonym czasie. Powinno ono mieć formę aktu nota-
rialnego i zostać podpisane w kancelarii. Ważne jest, by zawierało 
konkretny czas, w którym najemca zobowiązuje się dobrowolnie 
opuścić lokal w razie zaprzestania uiszczania opłat. Taki doku-
ment ma wartość wyroku sądowego i może stanowić podstawę, 
aby wszcząć postępowanie egzekucyjne po nadanej przez sąd 
klauzuli wykonalności.

Kolejnym krokiem jest wskazanie przez najemcę innego ad-
resu, pod którym będzie mógł zamieszkać w sytuacji, gdy nie 
będzie mógł uiścić opłat. Niezbędne jest pisemne poświadczenie 
właściciela lokalu zastępczego, w którym zobowiązuje się przyjąć 
najemcę pod swój dach. Po tym właściciel nieruchomości wydaje 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy. Dobrze 
jest sprawdzić i opisać stan techniczny nieruchomości, a także 
ustalić okres wypowiedzenia – wszystko to powinno być zawarte 
w umowie najmu, który nie musi mieć formę aktu notarialnego.

DOKUMENT WERYFIKUJĄCY ZATRUDNIENIE

– Warto poprosić najemcę o dokument potwierdzający za-
trudnienie oraz wyciąg z konta z przychodów z ostatnich miesięcy 
– opowiada Małgorzata Grodzka – To pozwoli sprawdzić, czy dana 
osoba pracuje i czy jej dochód pozwala na to, by była w stanie 
opłacać czynsz najmu.

W przypadku, gdy mieszkanie lub pokój jest wynajmowane 
osobie młodej, która jeszcze nie rozpoczęła pracy, ponieważ jest 

studentem lub studentką, można poprosić o dostarczenie takich 
dokumentów od osoby, która zobowiązuje się opłacać koszt wy-
najmu mieszkania. Najczęściej są to rodzice.

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta wyłącz-
nie na czas nieokreślony, jednocześnie nieprzekraczający 10 lat. 
Po zawarciu takiej umowy, właściciel lokalu jest zobowiązany, 
by zgłosić umowę naczelnikowi Urzędu Skarbowego w okresie 
nie dłuższym niż 14 dni.

CERTYFIKAT NAJEMCY

– W celu weryfi kacji najemcy, jeszcze przed podpisaniem 
umowy najmu, warto poprosić go o przesłanie skanu dowodu
lub przynajmniej podanie podstawowych informacji – doradza 
Małgorzata Grodzka – Warto sprawdzić imię i nazwisko, PESEL 
oraz wskazany w dowodzie adres zamieszkania. Te dane można 
wykorzystać, aby „prześwietlić” kandydata na lokatora.

Do takiej weryfikacji może posłużyć Certyfikat Najemcy. 
Jest to specjalny raport, który weryfi kuje potencjalnego najem-
cę, biorąc pod uwagę 3 sfery: tożsamość, zarobki oraz historia 
płatnicza i kredytowa.

Jak można skorzystać z takiej weryfikacji? W pierwszej 
kolejności należy skorzystać z usług fi rmy, która sprawdzi poten-
cjalnych najemców. Następnie należy założyć konto na specjalnej 
stronie internetowej, wybrać pakiet usług oraz dokonać jego opła-
ty. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych nieruchomości 
na wynajem. W tym momencie generowany jest link weryfi ka-
cyjny, który należy wysłać potencjalnemu najemcy. Pozostałe 
działania w dalszej weryfi kacji są uzależnione do najemcy oraz 
fi rmy weryfi kującej.

NAJEMCA POTWIERDZA SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ NA JEDEN 

SPOŚRÓD DOSTĘPNYCH SPOSOBÓW:

  poprzez zalogowanie się przez stronę banku,
  dokonanie przelewu w wysokości 1 gr na wskazane konto,
  tworząc krótkie wideo-selfi e z widocznym dokumentem
tożsamości.

Następnie odbywa się weryfi kacja zarobków, poprzez auto-
matyczne potwierdzenie wpływów na konto banku lub osobiste 
dostarczenie dokumentów potwierdzających wysokość zarobków.
Po tym nadchodzi proces weryfi kacji historii płatniczej i kredyto-
wej. Dzieje się to za pośrednictwem baz dłużników. Są wśród nich 
instytucje przekazujące informacje o wszelkich zobowiązaniach 
fi nansowych.

W ostatnim etapie procesu weryfikacji następuje ze-
branie wszystkich danych i wystawienie oceny. Szczegóły 
dotyczące poszczególnych kroków weryfikacji są dostępne
w certyfikacie.

INNE METODY ZABEZPIECZENIA

– My, biura nieruchomości, mamy również swoją specjalną 
grupę, na której wymieniamy się informacjami o nieuczciwych 
najemcach – mówi Małgorzata Grodzka.

Taka grupa pozwala na wymianę doświadczeń wśród fi rm 
i pozwala na uniknięcie potencjalnych nieuczciwych najemców. 
Jest to miejsce, do którego nie ma dostępu nikt, spoza branży.

Warto również poprosić o referencje od poprzednich wynaj-
mujących. Takie poświadczenie może nakreślić nam, jak będzie 
się „współpracowało” z daną osobą, jednak niekoniecznie trzeba 
opierać na tym decyzję dotyczącą podpisania umowy – to po-
winien być jeden (ale nie jedyny!) z fi larów, których użyjemy 
do maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa.

Klaudia Barcińska

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy 
najsz cz ersz e życz enia wsz ystkim Klientom biura nieruchomości MEG 

Real Estate oraz Cz ytelnikom gazety “Nieruchomości Podlaskie”.
Życz ymy Wam, Drodzy Państwo, aby te Święta upłynęły w spokojnej 

i rodzinnej atmosferz e oraz, aby Nowy Rok był pełen sz cz ęścia i radości.
Zespół MEG Real Estate

O FIRMIE

Firmę MEG Real Estate tworzą silne, kobiety. Wszystkie 
cechuje profesjonalizm, otwartość i komunikatywność. 
Łączą karierę z macierzyństwem, jednocześnie 
znajdując czas na rozwój. Ich zaangażowanie pozwoliło 
na rozpoczęcie działań na większą skalę i nawiązanie 
współprac poza granicami kraju. Biuro nieruchomości 
posiada bogatą ofertę na rynkach zagranicznych, 
w szczególności w Hiszpanii, Gruzji oraz na Cyprze. 
Wyróżnia się bardzo dobrą znajomością specyfiki 
branży na tych obszarach.

KONTAKT

MEG Real Estate
Ul. Legionowa 14/16, lok. 1
15-099 Bialystok, Poland

Email: biuro@megrealestate.pl
tel. +48 739 610 987

Małgorzata Grodzka, agentka nieruchomości biura MEG Real Estate

Zespół MEG Real Estate



OSTRÓDA, 40m², ul. Wiejska, par-
ter. 30.000zł 698-335-624

1 POKOJOWE

DĄBROWA Białostocka, 36m², ul. 
Generała Sulika, Sprzedam miesz-
kanie 36m², kawalerkę. W miesz-
kaniu znajduje się pokój, łazienka, 
kuchnia, przedpokój. 95.000zł
607-931-025

2 POKOJOWE

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 5 m ² ,  u l .
Antoniukowska, os. Antoniuk,
2-pokojowe mieszkanie o łącznej
powierzchni 35 mkw, blok z cegły,
parter, do wprowadzenia, Oferta
1998, tel 531790133 295.000zł
853-070-975 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  3 7 m ² ,  u l .
A n t o n i u k o w s k a ,  u l
Antoniukowska 279.000zł
665-032-568

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

BIAŁYSTOK, 42, 88m², ul. gen. 
Józefa Bema, bloku z cegły, z 1970 
roku. piętro 1 z 4, balkon i piw-
nica. Jest do remontu. Okolica 
posiada niezbędną infrastruk-
turę, to sąsiedztwo Politechniki 
Białostockiej.  269.900zł737-165-
445 DrBroker

 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 349.000zł 531-790-
134 Centrum 

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

B I A ŁY S TO K , 48, 50m², os. 
Sienkiewicza, PRZY GALERII 
JUROWIECKIEJ ** CENA DO 
NEGOCJACJI, Oferta 1996, tel 
507397447 350.000zł 531-790-
134 Centrum 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Wysoki 
Stoczek, duża ilość miejsc par-
kingowych bezpośrednio pod 
blokiem.niezależne pokoje, I pię-
tro, Oferta 1964, tel 531790134 
289.700zł 531-790-134 Centrum 

BIAŁYSTOK, 50m², os. Leśna 
Dolina, Dwustronne, rozkłado-
we, zadbane, do wprowadzenia, 
z wyposażeniem, bezpośrednio, 
miejsca parkingowe przed blo-
kiem, 2 pokoje, 2 piętro, piwnica, 
balkon 369.000zł 735-038-363

BIAŁYSTOK, 52, 30m², os. Leśna
Dolina, niezależne pokoje, do 
własnej aranżacji, atutem jest 
sąsiedztwo lasu z alejkami do 
spacerowania, Oferta 1981, tel 
531790134 299.000zł 531-790-
134 Centrum 

CZARNA Białostocka, 33m², ul.
zeromskiego, cegła, sprzedam 
mieszkanie 2-pokoje czarna bia-
lostocka czesciowo umeblowane 
po remoncie sciany panele lazien-
ka elektryka 4-pietro plus piwnica 
195.000zł 884-774-233

MOŃKI, 59m², 2 pokojowe o wy-
sokim standardzie w apartamen-
towcu, w stanie deweloperskim, 
odbiór wiosna 2020r. 280.000zł
531-540-521

WYSOKIE Mazowieckie, 51m², . 
5.200zł/mkw. 662-072-117

3 POKOJOWE

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

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

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Suraska, os.
Centrum, po generalnym remon-
cie, lub zmiennie na siedlisko do
5km od Białegostoku. 469.000zł
693-409-808

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

B I A ŁY S TO K , 48, 20m², os.
Nowe Miasto, 3 POKOJE W
APARTAMENTOWCU Z 2013
ROKU W POBLIŻU POLITECHNIKI,
2 windy, + miejsce w garażu,
Oferta 2001, tel 531790130
453.000zł 853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 48, 20m², os. Piaski,
Na powierzchnie nieruchomo-
ści składają się 3 pokoje bezpo-
średnio z korytarza; oddzielna
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Dlaczego konsultacja Dlaczego konsultacja 
kredytowa jest konieczna?kredytowa jest konieczna?
EEkspert kredytowy, to osoba, która reprezentuje 

wiele banków i ma możliwość porównania ich ofert. 
Najczęściej współpracuje z dużym pośrednikiem

kredytowym, czyli fi rmą mająca podpisaną z bankami
umowę o współpracę. Pani Ewa Tankiewicz, która
od 14 lat pracuje w zawodzie związanym z fi nansami, 
jest ekspertem kredytowym Grupy ANG SA

Ekspert kredytowy pomaga wybrać najlepszą ofertę oraz 
usprawnić proces uzyskania kredytu. Współpracuje z klientem 
od początku do końca, nie tylko w momencie uzyskania kredytu, 
ale również, kiedy kredytobiorca ma pytania dotyczące tego, 
czy warto nadpłacić zobowiązanie fi nansowe lub zmienić stopę 
procentową w trakcie jego spłacania. Warto skorzystać z usług 
eksperta kredytowego, ponieważ gwarantuje on indywidualne 
podejście do sprawy kredytobiorcy, a także zapewnia szersze 
spektrum ofert – dzięki temu, że nie skupia się na ofercie wy-
łącznie jednego banku, ale porównuje oferty i możliwości, biorąc 
pod uwagę wszystkie rozwiązania, jakie są dostępne na rynku. 
Zarówno konsultacja, jak i cała usługa oferowana przez eksperta 
jest całkowicie bezpłatna – wynagrodzenie za wykonaną pracę 
wypłaca pośrednik kredytowy, którego z kolei wynagradzają 
banki za pozyskanych klientów.

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ EKSPERTA

– Najlepiej, kiedy ekspert specjalizuje się w konkretnej dzie-
dzinie – wyjaśnia Pani Ewa Tankiewicz, ekspert finansowy 
Grupy ANG SA, który świadczy usługi pomagające w uzyskaniu 
kredytu hipotecznego – Moją domeną są kredyty hipoteczne 
związane z zakupem nieruchomości lub budową domu. U mnie 
klient może sprawdzić swoją zdolność kredytową, porównać 
oferty banków i wybrać najlepsze rozwiązanie kredytowe w jego 
sytuacji. Prowadzę również cały proces kredytowy od początku 
do końca – kontynuuje.

ETAPY PROCESU KREDYTOWEGO

Ekspert kredytowy, Pani Ewa Tankiewicz, prowadzi od po-
czątku do końca cały proces kredytowy, udzielając wsparcia 
na jego poszczególnych etapach. Wśród nich znajdują się:

  sprawdzenie zdolności kredytowej
  porównanie i wybranie ofert kredytowych,
  przygotowanie wniosku kredytowego,
  pomoc w zebraniu dokumentów do kredytu,
  bieżący kontakt z bankiem w celu uzupełnień i wyjaśnień
do wniosków, natomiast po uzyskaniu decyzji –
  wybranie najlepszej decyzji spośród tych, które klient 
otrzymał, omówienie jej, a także wyjaśnienie wszelkich
niejasnych zapisów w umowach kredytowych.

– Jestem z klientem podczas podpisania umowy i jeżeli 
ma on wątpliwości, to wyjaśniam poszczególne zapisy – wyjaśnia
ekspert.

Ostatnim etapem procesu jest doprowadzenie do fi nału, czyli 
zakupu nieruchomości i wypłaty kredytu.

PRZYGOTOWANIE DO KREDYTU

Warto przygotować się do kredytu ze specjalistą, by potwier-
dzić swoją zdolność kredytową przed podjęciem decyzji o zakupie
nieruchomości. Szczególnie istotne jest to w przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ w sytuacje po-
szczególnych przedsiębiorców są różnie rozpatrywane przez banki.

– Podejście do wyliczenia zdolności kredytowej oraz same 
decyzje kredytowe w poszczególnych bankach mogą być różne
– zwraca uwagę Pani Ewa Tankiewicz.

Ekspert wspomina również historię jednego ze swoich 
klientów – złożył on wniosek w swoim banku i dostał odmowę,
natomiast w innym uzyskał decyzję na ponad 700 000 zł, skła-
dając te same dokumenty, w tym samym czasie.

– W tym przypadku zaważyć mogły spore różnice w wynikach 
z działalności gospodarczej klienta w poszczególnych miesiącach.

Rolą eksperta kredytowego jest dokładna analiza sytuacji 
finansowej klienta, przewidzenie ewentualnych wątpliwości
analityków bankowych oraz – w przypadku odmowy kredytu
w banku – znalezienie wyjścia awaryjnego.

EWENTUALNE KONSEKWENCJE

Można uniknąć wielu przykrych niespodzianek i konse-
kwencji, wybierając się w pierwszej kolejności do eksperta
kredytowego. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy przy-
szły kredytobiorca przygotowujący się do kredytu np. na budowę
domu, dopiero tam dowiaduje się, jak wygląda kwestia rozliczania
transz czy kredytowania w trakcie budowy, a także jak napisać
kosztorys, czy jakie są wymagania dotyczące nieruchomości, która
ma być zabezpieczeniem kredytu.

– Warto mieć taką wiedzę, aby nie popełniać błędów, które 
mogą kosztować – wyjaśnia Pani Ewa Tankiewicz – Konsekwencją
takiego błędu może być brak możliwości dokończenia inwestycji,
jeżeli kosztorys jest zaniżony lub utrata zadatku przy zakupie
nieruchomości, gdy klient podpisze umowę przedwstępną, a nie
otrzyma kredytu.

KONSULTACJA TO KONIECZNOŚĆ

Konsultacja kredytowa jest bezpłatna. Warto ją odbyć, 
by uniknąć niepożądanych sytuacji przed podjęciem jakichkolwiek 
umów i zobowiązań, związanych z inwestycją w nieruchomości.
To moment, w którym można dokonać poprawek, uzupełnić
i przygotować dokumenty. Są sytuacje, kiedy kredytobiorca może

nie wiedzieć, że jego nieruchomość może nie zostać zaakcepto-
wana jako zabezpieczenie kredytu lub jego dochody mogą nie
być uwzględnione w zdolności kredytowej. Na tego typu sytuacje
zwraca uwagę ekspert kredytowy, przygotowujący klienta do kre-
dytu i pomaga uniknąć ewentualnych problemów. Jest to ważne
szczególnie w przypadkach osób prowadzących działalność gospo-
darczą, gdzie jest duża rozbieżność w miesięcznych dochodach.

DOKUMENTY

Dokumenty, jakie należy dostarczyć ekspertowi kredytowemu
są zależne od źródła dochodu klienta.

– Przed podjęciem decyzji o kredycie, dobrze jest rozeznać
się w swojej sytuacji fi nansowej – mówi Pani Ewa Tankiewicz –
Dlatego też przed konsultacją proszę klientów o przygotowanie:
rozliczenia rocznego pit, podsumowania książki rozchodów 
i przychodów, dokładnej informacji na temat aktualnie spłaca-
nych zobowiązań kredytowych, a w przypadku umowy o pracę
– wyciągów bankowych potwierdzających wpływ wynagrodzenia,
z trzech, sześciu, czasem dwunastu miesięcy.

ZAUFAJ SPECJALISTOM

Zarówno konsultacja z ekspertem kredytowym, jak i cała
oferowana przez niego usługa jest w stu procentach bezpłat-
na, dlatego tym bardziej warto z niej skorzystać. Skorzystanie
z takiej konsultacji przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań
fi nansowych jest niemal niezbędne, aby uniknąć ewentualnych
konsekwencji. Zasięgając rady eksperta wiemy, że otrzymamy 
propozycje ofert z różnych banków, dobrane pod nasze indywi-
dualne potrzeby.

– Jako ekspert przedstawiam kilka wariantów kredytowych.
Omawiam je z klientem, a on wybiera najlepszą dla siebie opcję
– podkreśla ekspert kredytowy Ewa Tankiewicz.

Korzystając z usług eksperta mamy również gwarancję, że cały 
proces poprowadzi specjalista, który ukończył odpowiednie
kursy oraz zdał specjalny egzamin nadający uprawienia. Często
ekspertami są osoby posiadające kierunkowe wykształcenie
ekonomiczne lub fi nansowe i wieloletnie doświadczenie we współ-
pracy z bankami. Wszystko to zapewnia, że powierzymy swoją
sytuację osobie doświadczonej i bogatej w odpowiednią wiedzę.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Pani Ewa Tankiewicz pracuje jako ekspert kredytowy
od 2010 roku, a doświadczenie zdobywa ła
w w największych fi rmach pośrednictwa kredytowego.
Aktualnie jest związana z ogólnopolskim pośrednikiem
– Grupą ANG SA Z wykształcenia jest ekonomistką.

KONTAKT

Ewa Tankiewicz – Ekspert Kredytowy
15-062 Białystok ul. Warszawska 1A lok. 19

telefon: 509468721
e-mail: ewatankiewicz@gmail.com

Ewa Tankiewicz - Ekspert Kredytowy
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P         AAP         AA

Świętojańska Offi  ce Center  Świętojańska Offi  ce Center  
KKażdy, kto jest zainteresowany wynajmem lokaluKKo pokaźnych rozmiarach koniecznie powinien KKodwiedzić ulicę Świętojańską 12A. To właśnie tutaj KK
w Świętojańska Offi  ce Center, w nowoczesnym budynku 
biurowo-usługowym klasy AA, usytuowanym niedaleko
centrum handlowego Alfa, można znaleźć wysokiej jakości 
pomieszczenia, idealnie nadające się do prowadzenia 
prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Budynek zbudowano w najlepszej możliwej lokalizacji. Jest 
to ścisłe centrum miasta, łatwo dojechać tu z każdego punktu 
w mieście. Na tej lokalizacji zyskują pracownicy biur, jak rów-
nież klienci, którzy mają dotrzeć na miejsce w celu skorzystania 
z usług. Dodatkowo jednym z większych udogodnień jest należący 
do budynku strzeżony parking, na którym są dostępne miejsca 
do wynajęcia.

Jedyna pozostała do wynajmu powierzchnia znajduje się 
na III piętrze i wynosi 933 m². Istnieje możliwość podzielenia jej 
na dwie mniejsze części oraz wydzielenia z niej około 200-250 m².

Biura, jakie oferuje Świętojańska Offi ce Center, są przygoto-
wywane najemcom według nowoczesnych standardów. Oznacza 
to, że są one wykończone i wyposażone według życzenia najemcy. 
Istnieje dowolna możliwość aranżacji wnętrza.

Całość zaskakuje wysoką jakością wykończenia z dbałością 
o szczegóły. Doskonale odzwierciedlają to dobrej jakości wykła-
dziny podłogowe oraz wykończenia ścian. Dodatkowej elegancji 
dodają podwieszane sufi ty, a wysokość pomieszczeń, która wynosi 
minimum 300 cm, zapewnia poczucie przestrzeni.

Obecna w budynku klimatyzacja zapewnia maksymalny 
komfort w upalne letnie dni, a sprawna wentylacja z kontrolą ja-
kości powietrza sprawi, że każdy będzie mógł odetchnąć świeżym 
powietrzem pozbawionym zanieczyszczeń. Na każdej kondygnacji 
znajdują się dwie kuchnie, które zostały wyposażone w sprzęt AGD 
Whirpool i umeblowane oraz łazienki w pełni wykończone pięk-
nym naturalnym kamieniem. Na uwagę zasługuje zastosowanie 
wysokiej jakości ceramiki Villeroy-Boch oraz automatycznych 
baterii umywalkowych ze stali nierdzewnej.

Zadbano również o nowoczesne, szybkobieżne windy. Czas 
oczekiwania na nie jest niezwykle krótki – wynosi jedynie do 30 
sekund.

Na uwagę zasługują również potrójne szyby niskoemisyjne 
z napyloną podwójną warstwą srebra na szybie zewnętrznej oraz 
na szybie wewnętrznej, których istotną zaletą jest utrzymywanie 
wewnętrznej części szyby w temperaturze pokojowej, co w prak-
tyce oznacza, że nie odczuwa się chłodu, znajdując się w pobliżu 
okien. Tego typu szklana fasada na profi lach niemieckiej fi rmy 
Schuco jest unikalna w skali kraju.

Kolejnym plusem budynku jest wszechstronny serwis technicz-
ny, niezawodny system telekomunikacyjny, podwójne zasilanie oraz 
awaryjny system podtrzymywania napięcia, a także trzy oddzielne 

okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych 
i systemów komputerowych. System podnoszonych podłóg umoż-
liwia szybką rekonfi gurację sieci i rearanżację fl oor-boksów.

Lokale zostały zaprojektowane z myślą usługach takich jak 
bankowość, ubezpieczenia, fi rmy szkoleniowe oraz fi rmy IT.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Protektor Nieruchomości powstał, aby pomagać osobom, 
które chcą zarabiać na wynajmie nieruchomości.
Firma skupiona jest na wsparciu właścicieli podczas 
całej ścieżki wynajmu oraz zminimalizowaniu 
możliwego ryzyka. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu 
nieruchomością, zwiększa jej wartość oraz zapewnia 
bezproblemowy i pasywny dochód.
Jej celem jest maksymalizacja zysków właściciela, 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa jego nieruchomości. 
Rozwija regionalny rynek wynajmu nieruchomości, 
poprzez kreowanie i wdrażanie właściwych standardów.

KONTAKT

Protektor Nieruchomości
Świętojańska 12a
15-028 Białystok

Tel. (+48) 517 110 304
E-mail: biuro@protektornieruchomosci.pl



kuchnia, duża łazienka z pryszni-
cem. Oferta 1974, tel 507397447 
380.000zł 853-070-975 Centrum 

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

B I A Ł Y S T O K ,  5 4 m ² ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ce-
gła, 3 pokoje III piętro 298.000zł
857-424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, 55, 50m², os. Nowe 
Miasto, dwupoziomowe, poło-
żone jest na III piętrze bloku z 
cegły z 2000r, 2 niezależne pok 
na II poziomie, natomiast salon 
z kuchnią na I poziomie, Oferta 
1997, tel 531790134 460.000zł
853-070-975 Centrum

BIAŁYSTOK, 59m², os. Nowe 
Miasto, cegła 1997 rok, salon 
z aneksem i 2 sypialnie, Oferta 
1965, tel 531790134 458.000zł
531-790-134 Centrum 

BIAŁYSTOK, 63m², os. Słoneczny 
Stok, na 1 piętrze w ośmiopię-
trowym bloku, składa się z:sa-
lonu, dwóch sypialni, oddzielnej 
kuchni, łazienki, wc, korytarza. tel 
507397447 365.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A Ł Y S T O K , 6 5 m ² ,  o s .
Przydworcowe,, 65m² na II pię-
trze bloku z cegły z 1993r .Składa 
się z ustawnych 2 pokoi oraz prze-
stronnego salonu z kuchnią z za-
budową i sprzętami AGD. Oferta 
2000, tel 531790134 400.000zł
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. 
Wygoda, 3 pokoje, dwupoziomo-
we z ogródkiem, do samodziel-
nego wykończenia, stan dewe-
loperski 404.000zł 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

4+ POKOJOWE

B I A Ł Y S T O K , 5 5 m ² ,  o s . 
Sienkiewicza, Niezależne pokoje, 
do zamieszkania, tel 531790134 
339.000zł 531-790-134 Centrum

BIAŁYSTOK, 65m², os. Piasta, 4 
pokoje, cegła, nowe budownic-
two, wyposażone, oferta 1967, tel 
531790134 525.000zł 531-790-
134 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 
464.000zł857-424-016 Apogeum 

B I A ŁY S T O K , 77, 42m², os. 
Bagnówka, 4-pokojowy apar-
tament dwupoziomowy, stan 
deweloperski z ogródkiem 
464.000zł857-424-016 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 455.000zł
853-070-975 Centrum 

B I A ŁY S T O K , 80, 20m², ul.
Białostoczek, os. Białostoczek,
wielka płyta, Liczba pokoi: 4 (3
pokoje, salon, oddzielna kuch-
nia, łazienka, wc, balkon). Piętro:
IV. Mieszkanie dwustronne. Do
mieszkania przynależy piwnica o
powierzchni 6, 3m². 468.500zł
519-625-990

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

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

BIAŁ SY TOK, 110m², działka
550m², Dom w zabudowie bliź-
niaczej z 2021roku położony w
miejscowości Zwierki, stan su-
rowy zamknięty o powierzchni
110 m² na działce o powierzchni
550 m² . 290.000zł 507-731-951

BIAŁYSTOK, 140m², os. Pietrasze, 
działka 619m², dom wolnosto-
jący, 2-piętra, piwnice zaadop-
towane na mieszkania, żaluzje
przeciwwłamaniowe zagospo-
darowany ogród. 1.050.000zł
505-214-627

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, cena do
negocjacji490.000zł510-650-176

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

B I A Ł Y S T O K ,  2 4 0 m ²,  o s . 
Jaroszówka, działka 495.00m²,
drewniany w stylu góralskim, z 3
kondygnacjami, piwnicą i gara-
żem, w sumie 9 pokoi, 3 łazienki
i 2 toalety nowa instalacja elek-
tryczna i gazowa (w tym nowy
piec). 1.048.000zł 737-165-445
DrBroker

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

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

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

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

MOŃKI, 150m², działka 600m², 
Dom na działce 600m ul Ełcka w 
Mońkach265.000zł797-965-804

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

NIECIECE, 160m², działka 6100m²,
. 1.700.000zł 690-124-907 Ada

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

R A J G R Ó D, 108m², działka 
4573m², siedlisko, Kosiły (gmina 
Rajgród) 251.515zł 505-797-878

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

S U C H O W O L A , 150m², os. 
Suchowola, działka 692m², dom 
drewniany, centrum miejscowo-
ści, z możliwością prowadzenia 
działalności 229.000zł 857-424-
016 Apogeum

SUWAŁKI, 220m², ul. Bukowa, 
działka 692m², Dom wolnosto-
jący, budynek gospodarczy z ga-
rażem (26m²), 1987 670.000zł
516-178-583

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  

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

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

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

 ĭ BIAŁSYTOK, DZIAŁKA 916M², 

DZIAŁKI BUDOWLANE W
RAFAŁÓWCE OD 916 M DO 
1998 M 1zł/mkw. 604-550-631

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 1903m², juz 
ostatnia 1903m² w niewodni-
cy nargilewskiej, mpk, bdb pod 
dom jednorodzinny, na granicza-
cych budują się domy, ma prad 
wodociag utwardzony dojazd 
370.000zł 696-566-169

BIAŁYSTOK, działka 8278m², bdb 
do przekształcenia na budowlaną 
na przedłuzeniu ul mickiewicza 
w niewodnicy nargilewskiej mpk 
położona obok domów jedno-
rodzinnych, ma prad wodociag 
utwardzony dojazd 150zł/mkw.
696-566-169

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

BIAŁYSTOK, działka 10000m², . 
90.000zł 601-323-135

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

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

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. 
169.000zł 790-324-705

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

GMINA Sokółka, działka 3000m², 
Działka budowlana we wsi 
Racewo. Wjazd z drogi asfalto-
wej. 55.000zł 512-148-420

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 

K U C H A R ÓW K A , działka 1,
120.00m², działka budowlana, 
gm. Zabłudów (ok. 16km od 
Białegostoku, dojazd drogą kra-
jową nr 19). 123.200zł 737-165-
445 DrBroker 

 NOWY Laskowiec, działka 3000m²,
Sprzedam działkę w Nowym Laskowcu
(pod Zambrowem) nr 253/7. Wydana

decyzja o warunkach zabudowy. Ładna
i ustawna, dojazd nową drogą

asfaltową. Media w pobliżu. Cena do us 
80zł/mkw. 796-141-467

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

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  

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

WASILKÓW, działka 2000m²,
Dz ia ł k a  budowlana W ieś
Wólka Poduchowa. 75zł/mkw.
573-453-527

WASILKÓW, działka 2000m²,
Wólka  Po duchowna gmi -
n a  Wa s i l k ó w 65z ł/mkw.
573-453-527

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
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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 445.000zł 857-424-
016 Apogeum

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

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

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

ROLNE

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, działka 5000m², . 
150.000zł 728-343-757

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 ia ł k a 
4800m², działka rolna, przy 
drodze gminnej, niedaleko 
Bielska Podlaskiego. 18zł/mkw.
510-715-661

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

DOBRZYNIEWO Duże, działka 
22800m², Sprzedam działkę rolną 
2, 28 ha, Gniła, gm. Dobrzyniewo. 
Zainteresowanych kupnem pro-

szę o kontakt, udzielę więcej in-
formacji. Agencjom dziękuję.7zł/
mkw. 696-945-929

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

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

OSTRÓW Mazowiecka, dział-
ka 14000m², ziemia orna 1, 40 
III i IV klasy położne na terenie 
Wsi Janczewo Wielkie 102.000zł
739-576-088

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

WASILKÓW, działka 8400m², 
działka rolno-leśna, gmina 
Wasilków, działka przy asfalcie 
15zł/mkw. 500-186-237

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

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

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

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

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

yj

90.000zł 857-424-016 Apogeum 
POD INWESTYCJE

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 

SOCHONIE, działka 5000m², 
Wydzierżawię działkę 0, 5ha lub 
więcej pod działalność. 2.000zł
573-453-527

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

LEŚNE
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. 
105.000zł 883-688-022

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

BRAŃSK, ul. Stanisława 2, os. 
7571208393, działka 20000m², 
kupię las 603 502 876 1zł
603-502-876

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

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

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

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

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

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

y p y p

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

SURAŻ, działka 6800m², plac sie-
dlisko dojście do rzeki Narew 68 
arów, drugi plac 91arów, ziemia 
rolna 3, 4 klasa 1ha i 1a 400.000zł
508-789-456

SUWAŁKI, ul. Żubrynek 16-420 
Raczki, działka 2500m², siedli-
sko na wsi 2, 5 ha z budynkami 
w żubrynku, LasO, 5ha, łąki 0, 
5ha w Bakaniuku, bardzo dobra 
Lokalizacjia, dojazd droga asfal-
towa, budynki murowane duży 
dom, stodoła, obora. 500.000zł
513-471-691

SUWAŁKI, ul. Żubrynek, działka
3000m², Sprzedam siedlisko na 
wsi ziemia 2, 5 ha z budynkami 
a Las O, 5ha, łąki 0, 5ha w ba-
kaniuku k.suwałk, budynki mu-
rowane dom stodoła obora, 
cena 500tyś, żubrynek 16-420 
gm.Raczki500.000zł513-471-691

ZAMBRÓW, działka 12220m², 
Siedlisko z zabudowaniami bli-
sko S8 gmina Rutki 280.000zł
881-121-822

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

Lokale użytkowe

GIŻYCKO, od 1990r. sklep spo-
żywczo-usługowy, własny par-
king ok 80m². 1.500zł/mkw.
605-451-014

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

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. 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, lokal Madro z miej-
scem lub do przeniesienia.
12.000zł 501-064-333

GRÓDEK, os. Centrum, sklep
odzieżowy w raz z towarem, par-
ter, po remoncie, akt notarialny.
2.000zł/mkw. 697-493-288

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, w
budynki wielorodzinnym. 1.300zł
692-482-171

Garaże i miejsca postojowe

BIAŁ SY TOK, ul. Hetmańska,
100m² na działalność gospodar-
czą z centralnym ogrzewaniem
i pomieszczeniami socjalnymi, +
liczniki 2.000zł 506-086-075

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

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

 Białsytok, ul. Młynowa Bi ł k l Mł
60, Wynajmę miejsce par-
kingowe w budynku Młyno-
wa 60 140zł 693-156-716

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

BIAŁYSTOCZEK, ul. Storczykowa, 
os. Zielone Wzgórza, wynajmę 
umeblowany pokój mężczyźnie 
pracującemu bez nałogów. 450zł
603-860-971

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, 
Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe, od 01.06, wyposażenie 
1.000zł/całość 733-541-140

HALICKIE, 152m², Dom do wy-
najęcia, z garażem, w lesie, +ka-
ucja, +opłaty. 3.500zł/+opłaty
606-282-188

BIAŁYSTOK, 30m², Kawalerka 
osiedle Białostoczek, oso-
bie samotnej  800zł/+opłaty
573-453-527

B I A Ł S Y T O K , 9 0 m ² ,  u l . 
Wro c ł awska,  os .  Z ie lone 
Wzgórza, Lokal Użytkowy ul. 
Wrocławska Białystok blisko 
Carrefoura do wynajęcia na biu-
ro lub inne.90m² podzielone na 
pokoje + korytarz +osobne WC. 
3.000zł 509-251-563

BIAŁYSTOK, 15m², Lokal przy 
ul.  Kawaleryjskiej (bazar), 
główna alejka 400zł/+liczniki
690-899-831

BIAŁYTSOK, os. Przydworcowe, 
Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia, umeblowane od zaraz,  
1.150zł/+opłaty 692-482-171

BIAŁYSTOK, Udostępnię po-
kój osobie samotnej za nie-
wielką pomoc w domu, osiedle 
Białostoczek 1zł 573-453-527

BIAŁYS TOK, ul. Sowlańska, 
Wynajmę kawalerka kaucja 
wymagana. 500zł/+opłaty
606-282-188

B I A ŁY S T O K , os.  centrum, 
Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe ok. 50m², z pełnym wy-
posażeniem 1.250zł/+liczniki
606-375-683

BIAŁ SY TOK, ul. Zachodnia, 
Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe, w wysokim standardzie, 
umeblowane, wysoki parter.  
1.200zł/+opłaty 515-746-862

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój 
studentce lub studentowi. 500zł
692-922-569
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ASK Biznes rusza z KolacjamiASK Biznes rusza z Kolacjami
OOrganizacja ASK Biznes po raz kolejny zaskakuje. 

Wychodzi przed szereg i tworzy coś, czego nie było
nigdzie indziej. Już sama idea grupy była wyjątkowa,

jednak Śniadania to nie wszystko – teraz czas na więcej.

Jedną z głównych wartości organizacji ASK Biznes jest auten-
tyczna weryfi kacja członków oraz swoboda wyboru kontrahentów,
co oznacza wsparcie grupy zamiast zamknięcie się na nią.

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której każdy rzetel-
ny przedsiębiorca będzie czuł się dobrze. Stawiamy nie tylko
na edukację i pozyskanie kontaktów biznesowych – mówi Karol
Serwatko, Prezes ASK Biznes – Bardzo ważne są dla nas również
relacje i dobra, przyjazna atmosfera.

Dla przypomnienia – co dwa tygodnie organizowane
są Śniadania ASK Biznes, czyli spotkania dedykowane przed-
siębiorcom z branży budowlanej oraz branż pokrewnych.

Pierwszym punktem programu jest networking – część
integracyjna, podczas której można zawrzeć nowe znajomo-
ści. W dalszym etapie spotkania jest czas na autopromocję
– przedstawiciele dwóch firm kolejno opowiadają o swoich
działalnościach. Wspierają się przy tym wcześniej przygotowaną
przez siebie prezentacją, zawierającą slajdy dedykowane ich 
przedsiębiorstwom.

Poza Śniadaniami organizowane są równie
ASK Biznes. Mają one charakter stricte inte
– służą pozyskiwaniu kontaktów biznesowych i
zaniu więzi z Członkami ASK Biznes. To innow
pomysł z ogromnym potencjałem.

– Dzięki takim spotkaniom „po godzin
przedsiębiorcy mogą lepiej się poznać i poroz
wiać na różne tematy, nawet te mniej bizneso
To pozwala trochę odetchnąć – zapewnia Kar
Serwatko, dla którego ważny jest zarówno rozwó
jak i komfort Członków ASK Biznes.

Pierwsza Kolacja odbyła się 10 listopada
2021 roku w popularnej wśród Białostoczan
restauracji Jack Sparrow Bar&Restaurant.
Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ
uczestniczyły w nim nie tylko osoby nale-
żące do Organizacji, ale również przedsiębior
zainteresowani przystąpieniem do ASK Biznes

– Chcieliśmy dać możliwość zobaczenia, jak
działania wychodzące poza Śniadania – wyj
Organizacji. – Wszystkie osoby, które zastan
nad dołączeniem do ASK Biznes mogły przyjść
od środka atmosferę, panującą wśród Członkó
na tej podstawie podjąć decyzję o dołączeniu do na-
szej grupy.

Podobnie było w przypadku szkolenia Nowy Ład 
– zmiany w prawie podatkowym, prowadzonego 
przez Eryka Skłodowskiego – eksperta w dziedzinie
podatków. Wszelkie panele edukacyjne są darmowe 
i dedykowane wyłącznie Członk
w ramach promocji, osoby zain
żące do Organizacji, mogły wyk
to specjalna oferta z okazji rozp
ASK Biznes – podobnie zadziało 
ten jeden raz, również można by
ności do grupy. Pozostałe kolacje
już spotkaniami zamkniętymi, d
nymi wyłącznie dla Członków 
ASK Biznes.

– To pewnego 
rodzaju ukłon w stronę zaan-
gażowanych przedsiębiorców
w organizację – mówi Karo
Serwatko – Robimy to, poniew
chcemy, aby członkowie ASK Biz
wiedzieli, że grupa, jaką tworzą
wyjątkowa oraz, aby mieli poc
stabilizacji i bezpieczeństwa
są niezbędne do zaangażowan
dowania relacji – podkreśla Pr
Biznes.
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ASK Biznes to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców 
z branży budowlanej oraz branż pokrewnych. Zajmuje się 
organizacją spotkań biznesowych, szkoleń i wykładów 
z zakresu prawa, podatków, a także marketingu. 
Prowadzi działania wizerunkowe, marketingowe oraz 
wspiera sprzedaż. Organizuje również Śniadania 
i Kolacje ASK Biznes – specjalne spotkania biznesowe 
skierowane do przedsiębiorców.

KONTAKT

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do ASK 
Biznes, prosimy o kontakt z Koordynatorem

ds. członkostwa – Pauliną Bogdan:
Tel. 575 377 117

E-mail p.bogdan@askbiznes.pl
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To już druga edycja akcji ASK Biznes, To już druga edycja akcji ASK Biznes, 
wspierająca Fundację Pomóż Imwspierająca Fundację Pomóż Im
AASK Biznes tworzą ludzie, chcący promować ideę niesienia pomocy innym.AASą świadomi tego, jak ważne jest wyciągnięcie ręki ku drugiemu człowiekowi AAi dysponując odpowiednimi zasobami, zdecydowali się wspierać Fundację PomóżAA
Im, wykorzystując potencjał oraz rozgłos Organizacji zrzeszającej przedsiębiorców.

Fundacja Pomóż Im funkcjonuje od 2007 roku w Białymstoku. Wcześniej funkcjonowała jako 
Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Dzieci z Chorobami Rozrostowymi, które zostało założone 
w 1991 roku. Dwa lata po przekształceniu w Fundację, powołała ona Białostockie Hospicjum 
dla Dzieci.

W tym roku ASK Biznes jest inicjatorem trwającej do 10 grudnia specjalnej akcji
Drzwi otwarte dla serca II, organizowanej w ramach Miesiąca Dobroczynności,
powstałego z ramienia Fundacji Pomóż Im. Jest to już druga edycja, podczas
której Karol Serwatko decyduje się aktywnie zaangażować w pomoc na rzecz 
Domowego Hospicjum dla Dzieci.

Miesiąc Dobroczynności powstał kilka lat temu, z inicjatywy Fundacji
Pomóż Im i przypada corocznie na listopad. W tym czasie odbywa się Bal
Charytatywny, a także jest organizowany Koncert Charytatywny, gdzie
można usłyszeć utwory znakomitych artystów wspierających Fundację.
W tym roku, ze względu sytuację pandemiczną i idącą za tym troskę o za-
chowanie maksymalnego bezpieczeństwa, jest to koncert online. Ponadto
można założyć zbiórkę urodzinową na swoim profi lu w mediach społeczno-
ściowych. Istnieje również szansa wzięcia udziału w akcji charytatywnej, gdzie
dochód z wylicytowanych przedmiotów zostanie przeznaczony na cele Fundacji. 
Prócz wcześniej wymienionych działań, organizowane są indywidualne akcje specjalne, 
takie jak Drzwi otwarte dla serca II.

– Wspieramy działania Fundacji już po raz drugi i wierzymy, że nasz mały wkład fi nansowy 
i zaangażowanie, pozwolą zrealizować wszystkie piękne inicjatywy – mówi Karol Serwatko, Prezes
Organizacji Biznesowej ASK Biznes.

Rola ASK Biznes w tym przedsięwzięciu jest niezwykle ważna. Poprzez aktywne promowanie
Fundacji przed liczną grupą przedsiębiorców podczas Śniadań, zwiększana jest świadomość doty-
cząca problemów, z jakimi zmagają się na co dzień Podopieczni Pomóż Im. ASK Biznes podejmuje
się wielu istotnych działań, które nie tylko promują samą ideę pomagania, ale przede wszystkim
przyczyniają się do rozgłosu Fundacji, a tym samym zapoznania się z jej historią i działaniami.

Organizacja ASK Biznes chętnie promuje akcję w swoich social mediach oraz w prasie, na łamach
miesięcznika branżowego Nieruchomości Podlaskie. Korzysta z licznych relacji z przedsiębior-

cami zbudowanych na przestrzeni lat, które pomagają dotrzeć do wszystkich pragnących
zaangażować się we wsparcie inicjatywy. Podpowiada deweloperom, biurom nieru-

chomości, oraz fi rmom z branż pokrewnych, w jaki sposób można wspierać akcję
Drzwi otwarte dla serca II, której celem jest zebranie funduszy na rzecz 
Hospicjum Domowego dla Dzieci, a konkretnie Domu Opieki Wytchnieniowej, 
powstającego dzięki Fundacji Pomóż Im, który ma zostać otwarty w 2022 roku.

– W tym roku fundusze, jakie uda się zebrać w ramach drugiej 
edycji Drzwi otwartych dla serca, zostaną przekazane na Dom Opieki 
Wytchnieniowej. Jest to słuszna i potrzebna inicjatywa – mówi Karol

Serwatko – Mamy nadzieję, że uda nam się odnieść podobny sukces, jak w po-
przedniej edycji, kiedy to zebraliśmy kilka tysięcy na rzecz Fundacji Pomóż Im.

Dom Opieki Wytchnieniowej ma zostać otwarty w 2022 roku, a jego wyposa-
żenie jest celem Miesiąca Dobroczynności. Jest to bardzo potrzebne miejsce, mające

zapewnić okresową opiekę niepełnosprawnym dzieciom.
Klaudia Barcińska
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Apartamenty Apartamenty 
NovowarszawskaNovowarszawska
ZZnaczna część Białostoczan z pewnością kojarzy liczne

budynki, na których dumnie prezentuje się ogromny 
napis JAZ-BUD. To inwestycje jednego z czołowych 

deweloperów, działającego na rynku białostockim oraz 
warszawskim. Kolejnym przedsięwzięciem, którym 
Deweloper może się pochwalić na rynku Białostockim,
jest kameralne osiedle Novowarszawska

Lokalizacja Apartamentów pozwala na czerpanie korzyści 
z komfortu zamieszkania w zacisznej lokalizacji z jednoczesną 
możliwością szybkiego dotarcia do centrum, którą gwarantuje 
komunikacja miejska, bliskość trasy ekspresowej jak rów-
nież główne ulice łączące osiedle z centralną częścią miasta. 
W pobliżu znajduje się Galeria Atrium Biała, gdzie autem 
można przetransportować się w zaledwie 4 minuty, natomiast 
spacer w te okolice zajmie około 20 minut. Bliska odległość 
od plaży Dojlidy jest jednym z największych atutów, zwłasz-
cza w upalne lato. Mieszkania na osiedlu Novowarszawska 
są więc idealne dla każdego, przede wszystkim dla rodziców 

z małymi dziećmi, którzy chcą zapewnić pociechom atrakcje 
w postaci dni spędzonych nad zalewem oraz dla wszystkich 
miłośników wody.

Mieszkania, które oferuje deweloper, zawierają od jedne-
go do czterech pokoi i mieszczą się w powierzchni od 27 m² 
do 74 m². Apartamenty umiejscowione zostały w budynkach
o niskiej zabudowie z windami, zaprojektowanych w eleganckiej
i nowoczesnej konwencji architektonicznej, która doskonale
współgra z najbliższym otoczeniem. Istnieje możliwość zakupu 
komórki lokatorskiej w cenie od 4 000 zł, a także miejsca parkin-
gowego pod budynkiem 28 000 zł. Zaopatrzenie się w co najmniej 
jedną z tych opcji, z pewnością będzie stanowiło cenne udogod-
nienie w życiu codziennym.

Aktualnie znane są planowane terminy zakończenia II etapu
inwestycji. Pierwszy termin dla budynku nr 2 przypada do 31 
marca 2023 roku, natomiast dla budynku nr 3 do 30 września 
2023 roku.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ–BUD Sp. z o.o. 
powstało w marcu 1998 roku. Jest jedną z najprężniej 
działających fi rm budowlanych na Podlasiu, a swoim 
zasięgiem obejmuje również województwo mazowieckie. 
Realizuje kompleksowo obiekty budownictwa 
mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i inżynieryjne.
JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developerską, 
polegającą na budowie na gruntach własnych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z lokalami usługowymi i podziemnymi garażami 
wielostanowiskowymi.

KONTAKT

JAZ–BUD Sp. z o.o. Sp.j. 
ul. Świętokrzyska 3

15-843 Białystok
tel. 85 651 49 49 

e-mail: biuro@jaz-bud.pl
www: jaz-bud.pl
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BIAŁYSTOK, os. Zielone Wzgórza,
Wynajmę pokój umeblowany
500zł 601-884-260

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój
umeblowany, Internet, tele-
wizja bez dodatkowych kosz-
tów, os. Pieczurki 650zł/całość
604-678-359

B I A ŁY S T O K ,  ul .  Da l iowa,
Wynajmę pokój umeblowany.
600zł/+opłaty 606-282-188

CZARNA Białostocka, 33m², ul.
zeromskiego, do wynajecia miesz-
kanie w bloku czarna bialostocka
2-pokoje od listpada czesciowo
umeblowane po remoncie kaucja
1500zl 1.350zł 884-774-233

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska,
kuchnia, łazienka, w budynku
wolno stojącym,  800zł/+liczniki
506-086-075

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

B I A ŁY S TO K , 50m², osiedle
Białostoczek, młodemu mał-
żeńst wu 1.200z ł/+op łaty
573-453-527

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

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

BIAŁYSTOK, ul. ul. Wesoła, os.
Piaski, ul. Wesoła, Do wyna-
jęcia całe mieszkanie z dużym
balkonem umeblowane lub na
pokoje, dla studentów lub osób
pracujących  1.200zł/całość
694-866-466

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

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

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

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

BIAŁSY TOK, wynajmę pokój
dziewczynie pracującej, miesz-
kanie współlokatorskie, osie-
dle Piasta naprzeciwko sklepu
Mieszko, dogodna lokalizacja i
dojazd. 450zł 888-031-994

BIAŁYSTOK, 36m², z dużym bal-
konem, osiedle Mickiewicza,
umeblowane, 1-pokojowe, mile
widziany student, para lub oso-
ba pracująca, dodatkowo płatny
czynsz, prąd i gaz. Kontakt po 16.
650zł/+opłaty 579-277-762

Wynajem krótkoterminowy

BIAŁYSTOK, Noclegi, imprezy
okolicznościowe, ruska bania,
kuligi. 602-634-044

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, Emeryt bez żadnej
rodziny wynajmie pokój na zimę
u samotnej Pani, posiadam wła-
sną posiadłość. Rozbiłem się, ale
jeżdżę samochodem. Reszta pod
telefonem 668-173-429

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

 ĭ BIAŁYSTOK, KUPIE ŁĄKĘ,
ZIEMIE ROLNĄ, LAS, NIE
UŻYTEK, TERENY LEŚNE

Ą

ZADRZEWIONE KTÓRE
W DOKUMENTACJI NIE
SĄ LASEM 737-164-200

BIAŁYSTOK, 2-pokojowe miesz-
kanie własnościowe do 35m², 
do remontu, bez pośredników 
694-821-010

 Białystok, Kupi mieszka-Bi ł k K i i k
nie niepełnosprawny w Bia-
łymstoku parter lub 1-2 pię-
tro, dwustronne z balkonem, 
niewysoki budynek murowa-

ny bezpośrednio.y p 694-897-532

BIAŁSYTOK, Kupie dzialke bu-
dowlana okolice bialegostoku 
do-30km od bialegostoku do-
-50.000zl 50.000zł 791-203-824

BIAŁSYTOK, Kupie dzialke bu-
dowlana okolice bialegostoku 
do-30km od bialegostoku do-
-50.000zl 50.000zł 792-624-206

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

BIAŁSYTOK, Kupie małe miesz-
kanie do 2-piętra, w rozliczeniu 
chętnie przekaże atrakcyjnie 
zagospodarowany ogród dział-
kowy ul. Świętokrzyska, BEZ 

g p y g

POŚREDNIKÓW.
y ęy

695-123-314
BIAŁYSTOK, Kupię Nieduża dział-
kę w Białymstoku lub okolicach 
od zaraz 692-259-814

BIAŁYSTOK, Kupię bezpośred-
nio szeregówkę lub wolnosto-
jący dom, Białystok i okolice 
517-113-372

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

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

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

CZYŻEW, Kupię ziemię orną, łąkę 
lub las, gmina Bilsk Podlaskie, 
Hajnówka. Czyżew Milejczyce, 
Boćki 666-528-681

BIAŁYSTOK, Mieszkanie własno-
ściowe do remontu, do 32m², bez 
pośredników 883-513-256

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, 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
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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 Mia-
sto- OSTATNI BUDYNEK nr 9! Mieszkania z

pięknym widokiem na las. Lokale mieszkal-
ne o pow. 38-135m2, komórka lokatorska w ce-

nie 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. Miej-

sca postojowe zlokalizowane w garażu podziem-
nym.  W parterze lokale usługowe o pow. 53-65m2

II kw. 2022r. 10.000 zł/m2

Osiedle Lodowa. Inwestycja zlokalizowana na osie-
dlu Zawady na granicy z Rezerwatem Antoniuk. Ka-

meralne 2-pietrowe budyneczki o metrażach 37-
71m2. Komórki lokatorskie w cenie mieszkania.

IV kwar-
tał 2022r.

Od 7.500 zł/m2

Domy w Sochoniach. 10 domów jednorodzin-
nych zlokalizowanych w odległej o kilka kilo-
metrów od granic miasta wsi Sochonie. Bu-

dynki o pow. 189,05m2 oraz działkami o pow.
508-741m2. Duży garaż na dwa auta.

IV kwar-
tał 2022r.

Od 4.073zł/m2



BIAŁSYTOK, jeżeli masz na sprze-
daż stary budynek gospodarczy 
do remontu ze studnią i prą-
dem, za 9 tyś zł na wsi w bardzo 
złym stanie, ale jeszcze można 
legalnie zamieszkać. To dzwoń 
531-389-504

BIAŁSTOK, kupie garaz blaszak 
w bialymstoku z miejscem do-
-1000zl 1.000zł 696-774-177

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 garaz murowa-
ny w bialymstoku do-15.000zl 
15.000zł 884-774-233

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

BIAŁSYTOK, kupie mieszkanie 
2-pokoje w bialymstoku parter 
pierwsze lub drugie pietro do-
-200.000zl 200zł 881-263-522

BIAŁSTOK, kupie mieszkanie w 
bloku w bialymstoku 2-pokoje  
240.000zł 792-624-206

BIAŁYSTOK, kupie siedlisko z do-
mem i budynkami gospodarczymi 
niedaleko bialegostoku do kwoty-  
65.000zł 696-774-177

CZYŻEW, kupię lub wydzierżawię 
ziemię rolną gmina Czyżew, Nur, 
Rutka i Brańsk lub Andrzejewo 1zł
665-741-797

BIAŁSTOK, pilnie kupie mieszka-
nie w bloku 2-pokoje w bialym-
stoku zakup w ciagu miesiaca par-
ter 1 lub 2-pietro do-190.000zl 
190zł 884-774-233

BIELSK Podlaski, ziemia 2ha 
666-528-681

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

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

Poszukuję współlokatora

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

WASILKÓW, ul. Kolejowa, poszu-
kuje współlokatorki w mieszkaniu
3-pokojowym, uczciwej i wypła-
calnej, najlepiej w średnim wieku.
450zł 666-266-340

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

BIURKO stan dobry.  100zł 694-
821-010 Białystok

DZIEŃ dobry sprzedam stół
drewniany z pufami. Niska ława
60cmx120cm, po podniesieniu i
rozłożeniu 120cmx120cm. Kolor
ciemny brąz. Stan bardzo dobry.
Zapraszam do kontaktu. 100zł/
całość 606-744-265 Białytsok

FOTEL czarno-biały w kształcie
piłki wymiary XL - 50, polecany
do sportowej aranżacji wnętrza
100zł 508-954-311 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 drewniane z oparciami, 
bardzo solidne, kolor biały i brą-
zowy, 90szt  80zł/szt. 600-900-
969 Białystok

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

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

NOWA wersalka w kolorze sza-
rym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy 
gatunkowo materiał. 640zł 884-
774-233 Białystok

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

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 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 i 2 fotele, st.bdb., 
cena do uzgodnienia 200zł 857-
419-747 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 

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. 660zł
884-774-215 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał. 660zł
884-774-233 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel, 
lepszy gatunkowo materiał.  660zł
696-774-177 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary jednolity lep-
szy gatunkowo material tkanina 
660zł 881-263-522 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary-polski pro-
ducent-na sprezynach bonelo-
wych z pojemnikiem na posciel 
dowoz gra  s na terenie bialego-
stoku 660zł 696-774-177 Białstok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel dowoz na terenie 
bialegostoku za darmo wnosze-
nie odplatnie 660zł 537-191-795
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na 
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie  660zł
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 660zł 884-774-233 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na 
sprezynie bez boczkow kolor 
szary z pojemnikiem na posciel 
dowoz gra  s na terenie bialego-
stoku-zapewniamy wnoszenie 
odplatnie za oplata 660zł 884-
774-233 Białstok

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

SZAFA 3- drzwiowa na wysoki 
połysk z lat 60 -tych 400zł 603-
599-131 Białsytok 

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

ŁAWOSTÓŁ Mateo Taget Meble,
czereśnia, w idealnym stanie, sze-
rokość 85, długość 125/175, wy-
sokość 50/75 900zł 508-954-311
Białystok 

ŁÓŻKA hotelowe 90 x 200, spód
sprężynowy, z materacem 550zł/
szt. 600-900-969 Białystok

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

Wyposażenie wnętrz

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

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

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

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

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

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

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

KIELISZKI i szklanki ozdobne zło-
tem od 5 zł za sztukę 5zł/szt. 857-
333-700 Białstok

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

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 

NOWA umywalka fajansową
100zł 694-821-010 Białystok 

508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 21



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

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

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

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

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 

KRZESŁA, stoły, sza  i, kreden-
sy, lata 40-50, 30-300 zł za sztu-
kę 30zł/całość 602-634-044
Zabłudów 

MATERACE używane 90x210
15 szt. 30zł/szt. 508-954-311
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. 70zł794-
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

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

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 ocynkowana falista, roz-
miar 2x1 m 13 arkuszy  40zł 797-
635-685 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

BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok

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

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

DESK A tarasowa sosnowa o
wymiarach 28cm x 13cm x
400cm. Klasa Ab wilgotność
ok 12%. Gmina Nowe Piekuty
75zł/m² 505-603-916 Wysokie
Mazowieckie 

DESKI iglaste używane, felcowa-
ne ok 50m² 900zł/m² 660-636-
023 Grajwo

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

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

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

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

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

DRZWI garażowe podnoszone do 
góry 2, 90mx2, 90m 550zł 694-
607-021 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. 500zł668-178-073 Łomża 

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

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

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

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

DRZWI zewnętrzne, drewniane, 
używane, 85x205, 1szt. 100zł862-
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 polny ok 5 ton 
1.200zł/kg.733-008-649 Supraśl 

FARBY Olejne nowe 20zł/szt.729-
885-866 Białystok 

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 

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

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

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

GRZENIK panelowy V22(dolne 
podłączenie), szer.60x90cm, pra-
wy.Mam też.60x90 uniwersal-
ny oraz 90x90 i 100x90cm 180zł
856-751-935 Białystok 

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

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

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

KABEL siłowy czarny gruby stan 
bdb z wtyczkami, 43, 5m 750zł
510-257-475 Zabłudów

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 

KUCHENKA gazowa „Wrozamet” 
z gazowym piekarnikiem, zadba-
na i sprawna 240zł/szt. 856-751-
935 Białystok

KUPIE deski budowlane -krokwie 
mogą być używane (pozostałości 
po budowie). 1zł 515-076-758
Białstok

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

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

KUPIĘ grzejnik łazienkowy z 
grzałką elektryczną lub grzałkę 
do grzejnika łazienkowego. 10zł
507-627-924 Białystok
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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3,

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

Osiedle Depowa- Budynek nr 3- mieszkania o po-
wierzchni 39-66m2, kameralne położenie osiedla 
w sąsiedztwie ogródków działkowych, niewielka
odległość od centrum miasta, miejsca postojowe
na poziomie -1. Lokale usługowe o pow. 63-98m2

II etap inwesty-
cji (budynek nr 

3)- IV kw. 2022r.

Od 7.100 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budy-
nek nr 8. Ostatnie dostępne mieszkania o pow.
98-135m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1.

II kw. 2022r. Od 6.550 zł/m2
Ostatnie 

mieszkania!

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej.
Osiedle Nowe Miasto- Ostatnie dwa domy o pow. 
218mkw z dużymi garażami na dwa auta pod cała 
inwestycją w garażu podziemnym. Segmenty go-
towe do odbioru. 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.

II kw. 2022r. Od 6.500 zł/m2
Ostatnie 

mieszkania!

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- bu-
dynek nr 6. Ostatnie dostępne mieszka-

nie o pow. 98,29m2, komórka lokatorska w
cenie mieszkania, garaże podziemne na pozio-

mie -1. Lokale usługowe o pow. 65-180 m2

Gotowe do
odbioru

6.500 zł/m2
Ostatnie 

Mieszkanie

Dolina Cisów- Etap VII- Białystok/Wasilków. Ostat-
nie mieszkanie wykończone „pod klucz” o metrażu 
82,44m2 zlokalizowane na 4 piętrze. Komórka loka-

torska w cenie mieszkania, garaże na poziomie -1.

Gotowe do
odbioru!

725.000zł
Wykończone
„Pod klucz”

Lewandowskiego 5- Nowa inwestycja- Dwu-
-klatkowy budynek o 5 piętrach zlokalizowa-
ny na os. Wygoda na ul. W Lewandowskiego.

Mieszkania o pow. 34-90m2. Komórka lokator-
ska w cenie mieszkania. Garaże na poziomie -1.

II kw. 2023r. Od 7.000zł/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



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

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

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

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

NOWA płyta dachowa stal kwa-
soodporna średnica fi  250.  80zł/
szt. 508-954-311 Białystok

NOWA płyta dachowa, stal kwa-
soodporna, średnica fi  120 50zł
508-954-311 Białystoczek 

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

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

ORZECH na pniu, stary. 1.600zł
693-409-808 Białystok 

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

OŚCIEŻNICE drewniane do drzwi, 
sosnowe nowe, cena za kpl(2 bo-
ki+belka górna.Szerokość ramiaka 
9cm, grubość 4cm.mam 10kpl 
180zł/szt. 856-751-935 Białystok 

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

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z dru-
tu wys. 0, 60 cm szer. 1, 25 do 
2, 00, 50 szt. 18zł/szt. 660-636-
023 Grajwo 

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 

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 

SOSNA. 150zł/szt. 666-892-968
Mońki

SPRZEDAM deski dębowe dłu-
gość 2.50m grubość 5cm 1.550zł/
m³ 506-712-188 Sokółka

SPRZEDAM drzwi zewnętrzne
stalowe fi rmy Delta Perfect68X.
Drzwi są w stanie idealnym -
drzwi ekspozycyjne. Rozmiar
90N, kolor winchester. 2.500zł
664-048-514 Białystok 

SPRZEDAM nowe drzwi drew-
niane sosna, 2-szybowe, lewe,
otwierane na zewnątrz, niski
próg, zamek z kluczem, szkło
antywłamaniowe od zewnątrz.
Wymiar - 1066 mm x 2131 mm.
3.000zł 664-048-514 Białstok

SPR ZEDAM nowe drzwi ze-
wnętr zne drewniane C AL
Canberra Termo78 mm. Drzwi
prawe, otwierane na zewnątrz.
Kolor teak, rozmiar 90. 6.000zł
664-048-514 Białstok 

SPRZEDAM!!! ładne proste topo-
le!!! bez sęków cena do negocjacji
1zł 573-474-954 Łapy

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

SZKLARNIA 5m X 10m aktualnie
użytkowana, do przeniesienia.
Konstrukcja metalowa oszklona
- do uzupełnienia. Ogrzewanie
centralne piec Kamino. 20.000zł/
szt. 606-758-757 Białsytok 

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

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

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

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

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

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

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 

UMYWALKA nowa, ceramicz-
na, szer. 45cm 50zł 500-767-728
Białytsok 

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

WANNA narożna SenSea, akrylo-
wa, 150x150cm, nowa, bez stela-
ża. 290zł 856-751-935 Białystok

WANNA żeliwna 140cm. 80zł
790-880-374 Białystok

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 

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 

ZBIORNIKI betonowe od 4 do 
15 tyś litrów, okrągłe szczelne, 
na szambo deszczówkę gnojo-
wice z dostawą HDS i montażem 
10.400zł 515-651-724 Suwałki

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

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

BLOCZEK suporex 5x20x60 szt 13 
bloczek 10X20X60 szt 10 sprze-
dam cena 2zl i 4 zl szt Bialystok 
piasta tel 503391530 pilne zalega 
na samochodzie 2zł/szt. 503-391-
530 Białytsok

BOJLER używany z dodatkowo 
zamontowana grzałka  300zł 508-
954-311 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 aluminiowe do lokalu, 
2-skrzydłowe, szer.150x210cm.
drzwi z demontażu, samozamy-
kacz, klucze 1.290zł 856-751-935
Białystok 

DRZWI pcv, białe z futryną, peł-
ne z panelem z przezroczyste-
go pcv na górze, szer.94x205 

lewe.Drzwi bez zamka i klamki.
Mam też drzwi z zamkiem i o 
wym.124x205cm i 104x207. 870zł
856-751-935 Białystok

DUŻY kamień 200zł 508-789-456
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 aluminiowy, wys.58cm,
szer.115cm, 14 żeberek, rozstaw 
podłączenia 50cm 150zł/szt. 856-
751-935 Białystok

GRZEJNIK olejowy elektryczny 
9-żeberek, 2000Vat z termosta-
tem 100zł 884-691-250 Białystok 

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

KABINA prysznicowa 80, szkla-
ne drzwi, z brodzikiem, panelem 
ściennym i deszczownicą 450zł
600-900-969 Białystok

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

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

KUPIE blachę z rozbiórki do krycia 
605-332-730 Białystok 

KUPIE bramę wjazdową 5m szero-
kości. 1zł 507-975-896 Białytsok 

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

LUSTRO o wymiarach 255x120cm, 
ogólnie stan dobry, wyszczer-
bione dwa rogi.Na zdjęciu lu-

stro jest zaszronione.Lustro bez
ramy 1.130zł/całość 856-751-935
Białystok 

NOWA rura kominowa stal kwa-
soodporna, średnica fi  250, dłu-
gość 1m. 100zł 508-954-311
Białystok 

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

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

OKNA WITRYNY pcv(nieotwie-
rane), 54x108.mam 2 szt, cena
za 1szt.Mam też 76x74, 56x109
i 68x104 oraz 135x68, 88i 90
150zł/szt. 856-751-935 Białystok

OKNO pcv, 117x114, białe, nowe, 
mam 3szt 590zł/szt. 856-751-935
Białystok 

OKNO pcv, białe nowe, 865x1435,
mam 2szt 580zł/szt. 856-751-935
Białystok 

PRZEWÓD 5x4 ziemny. 10zł/mb
500-767-728 Białystok
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PRZEWÓD elektryczny siłowy
4x4, drut miedziany. 6zł/mb500-
767-728 Białystok
SUPOREKS 24x16x60 3 palety,
pozostałość po budowie 8zł/szt.
507-975-896 Białsytok 
TACZKA budowlana metalowa,
stan bardzo dobry 100zł 500-
767-728 Białystok
WIĄZANIE drewniane na bu-
dynek jednospadowy 16x9m
3.500zł 601-341-483 Lipsk
W YC I E R AC Z K A metalowa
ok.42x62cm, nowa, do wbu-
dowania z możliwością wyj-
mowania 1.020zł 856-751-935
Białystok 
ŚWIETLÓWKI Philips, nowe, dł.
60cm, 18W, energooszczędne,
oryginalnie pakowane, 8szt. 8zł/
szt. 797-542-353 Białystok

AGD

KUCHENKA 4-palnikowa z pie-
karnikiem elektryczna. 400zł
507-627-924 Białystok 
KUCHENKA gazowa 4 palnikowa
Amica z piekarnikiem. 400zł507-
627-924 Białystok
KUCHENKA gazowa Amica,
st.db. 250zł 609-499-004 Pisz 
K U C H E N K A mikrofalowa
Whirpool, wielofunkcyjna. 350zł
531-540-521 Białystok 
LODÓWKA 180cm Gorenje,
st.idealny 350zł 609-499-004
Pisz 
LODÓWKA Ardo mało używa-
na. 200zł 516-760-906 Białsytok
LODÓWKI do przewozu żywno-
ści styropianowe rożne wymiary
od 30zł 729-966-462 Białystok 
MAGIEL domowy rosyjski 200zł
602-634-044 Białystok
NOWE żelazko BOSCH 2200Wa   
w oryginalnym opakowaniu(roz-
pakowane celem sprawdzenia
działania) Sprzedaje, gdyż jest
mi niepotrzebne-nietrafiony
prezent :)  70zł 663-206-992
Białystok 
ODKURZACZ 60zł 692-922-569
Białystok 
ODKURZACZ Zelmer 1800W,
stan bdb. 70zł 507-975-896
Białystok 
ODKURZACZ Zelmer Meteor
1300 v 70zł 696 - 036 -185
Białystok 
PRALKA Beko, cena do uzg.
500zł 577-003-440 Białsytok 
SOKOWIRÓWKA 200 zł ekspres
100 zł Nało używane. 100zł/szt.
606-758-757 Białystok 
SPRZEDAM prodiż 600wat
Białystok piasta tel 503391530
38z ł/ca łość 503 -391-530
Białsytok 
SPRZEDAM rower damski 26cali
Białystok piasta tel 503391530
56zł 503-391-530 Białystok
SPRZEDAM wentylator po-
kojowy Białystok piasta tel
503391530 86zł 503-391-530
Białystok 
SPRZEDAM żelazko Białystok
piasta tel 503391530 50zł 503-
391-530 Białystok
SPRZEDAM, prodiż, Bialystok
piasta tel 503391530 26zł 503-
391-530 Białystok
STYROPIANOWE lodówki rożne
wielkości, cena od 40zł 729-971-
047 Białystok 
S U S Z A R K A 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 3 szu-
fl ady ok 80 cm wysokości. 300zł
606-758-757 Białsytok

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 
PRALKA automat 150zł 609-499-
004 Pisz

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

Opał

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

BRYKIET dębowy workowany. 
950zł/t 515-076-758 Białystok

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

DREWNO kominkowe, suche, 
120-200zł m³. 220zł/m³ 606-282-
188 Białystok

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

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

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

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

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

DRZEWO rąbane.  150zł508-995-
628 Mońki 

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

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

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

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

OBRZYNY dębowe, brzozowe, 
świerkowe możliwy dowóz. cena 
od 80 do 120zł mp 80zł/mp 606-
262-582 Ełk

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

PŁÓTNO gotowe do malowania 
w ramach, 20-50zł. 20zł 692-922-
569 Białystok 
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Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

15-843 Białystok
tel: 85 651-49-49 
www.jaz-bud.pl

Nowa inwestycja - Białystok, ul. Rzemieślnicza! Ka-
meralny 3 klatkowy i 5 piętrowy budynek miesz-
kalny z podziemnymi miejscami parkingowymi 

oraz garażami indywidualnymi położony przy ul.
Rzemieślniczej w dzielnicy Wysoki Stoczek. Po-
łożenie i usytuowanie budynku sprawi, że przy-

szli mieszkańcy będą mogli połączyć zalety życia 
w mieście z miejscem relaksu i spokoju dla całej 
rodziny. Mieszkania o powierzchni 36-66 mkw.

IV kwar-
tał 2023 rok

 Mieszkania od 
7300 zł/mkw,
Miejsca par-

kingowe od 28 
tys.zł, Gara-

że od 38 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

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



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

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

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

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

SUCHE drzewo rąbane, brzoza, 
sosna możliwość transportu cena 
150zł-220zł 220zł/m³ 606-282-
188 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 suche 
porąbane 150zł/mp 608-720-
220 Sokółka 

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

DREWNO opałowe liściaste suche 
200zł/m³ 500-767-728 Białystok

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

DREWNO opałowe suche pocięte, 
100m³ dąb, jesion, olcha sosna i 
wierzba cena od 70 zł do 100 m³ 
70zł 857-373-728 Brańsk 

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

Antyki

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

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

KUPIĘ stare zalegające starocia ze 
strychu, Rudka. 1zł 605-687-075
Bielsk Podlaski

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

MEBLE Antyki cena od 500 zł 
500zł 577-003-440 Białystoczek

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

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

SPRZEDAM 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 

S TARE kredensy kuchenne, 
3szt 1.000zł/szt. 881-328-000
Białystok

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

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

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

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

STÓŁ zabytkowy 100zł 856-616-
814 Białystok

ŻELAZKO na węgiel. 50zł 663-937-
643 Białsytok 

ŻYRANDOL mosiężny, cena do 
uzg. 700zł 577-003-440 Białystok 

Ogród

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

HUŚTAWKA metalowa 2-osobo-
wa dla dzieci 200zł 518-457-738
Augustów

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

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 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-
924 Białystok

MAM do sprzedania trampoli-
nę 3m w dobrym stanie. W ra-
zie wątpliwości proszę o kon-
takt 300zł/całość 573-976-937
Białystok Współpracuje

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

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

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

SZKŁO szklarniowe ok. 40x50 cm 
30 szt. 0, 50zł/szt. 694-821-010
Białystok 

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

Remontowo-budowlane

 Wykończenia wnętrz od 
A-do Z, wyburzenia, pra-
ce na zewnątrz, ogrodze-
nia, tarasy, murowanie, 
elektryka, tel: 502 065 
033 10zł/m² 502-065-033 
Białstok 

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

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

KOMPLEKSOWE wykończenia 
wnętrz, prace remontowo - bu-
dowlane. Adaptacje poddaszy, 
łazienki, malowanie szpachlowa-
nie ( agregat, tradycyjnie), glazur-
nicze, itp... 790-565-595 Białystok 

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

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

MALOWANIE, szpachlowanie.
883-688-417 Białystok

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

OCIEPLANIA budynków, malo-
wanie szpachlowanie, mycie ele-
wacji, ogólne usługi remontowe. 
792-644-239 Białystok

OFERUJEMY kompleksowe wy-
kończenia wnętrz pod klucz, łazie-
nek, kuchni jak i całych mieszkań, 
domów i lokali. Wykończeniami 
zajmujemy sie już od 8 lat. 537-
359-985 Białystok

 OFERUJEMY wykonanie tynków
gipsowych. Mamy wieloletnie

doświadczenie. Wykonujemy zlecenia z 
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Osiedle LodowaOsiedle Lodowa
YYuniversal Podlaski zaskakuje kolejną propozycją,YYktóra pojawiła się w ofercie dewelopera. YYBudynki znajdujące się w inwestycji o dźwięcznejYY
nazwie Osiedle Lodowa, niska kameralna zabudowa 
wpasowująca się architekturą w otoczenie.

Lokalizacja w niedalekiej odległości obfi tuje w liczne punkty 
usługowe, rekreacyjne oraz edukacyjne. W pobliżu można znaleźć 
takie obiekty jak:

  rezerwat przyrody Antoniuk;
  szkołę podstawową oraz przedszkole;
  centrum sportowe, fi tness, treningi obwodowe, squash, 
siłownię;

  sklep Lidl;
  sklep Biedronka;
  McDonald’s;
  centrum handlowe (Auchan, Leroy Merlin, Selgros
Cash&Carry).

Osiedle powstaje pomiędzy ulicami Lodową i Polarną w pręż-
nie rozwijającej się dzielnicy Zawady i w jego skład wchodzi pięć
kameralnych budynków mieszkalnych o trzech kondygnacjach. 
Każdy z budynków mieszkalnych posiada specjalną przestrzeń 
na komórki lokatorskie, które klient otrzymuje już w cenie 
mieszkania. Zarówno budowa, jak i sprzedaż budynków została 
zaplanowana na dwa etapy. Pierwszym z nich będzie dotyczył 
budynków C, D oraz E, natomiast drugi – budynków A i B.

Mieszkania zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu,
a estetyka ich wnętrz utrzymuje się na wysokim poziomie. Ich
metraże wynoszą od 36 m² do 72 m². Wśród nich znajdą się
mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, a także czteropokojowe. Ich funk-
cjonalny układ pomieszczeń zapewni mieszkańcom maksymalny 
komfort, podobnie jak lokal usługowy usytuowany w parterze 
budynku A od ul. Lodowej, mający nieuciążliwy charakter – 
będzie nim sklep spożywczy, apteka, lub niewielka gastronomia 
– w zależności od potrzeb mieszkańców.

Osiedle zostanie wzbogacone o plac zabaw, miejsca rekre-
acyjne, a także miejsca parkingowe (w tym również dla osób

niepełnosprawnych), natomiast dwa budynki będą posiadały 
garaże podziemne. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, 
że budowa została cofnięta w głąb działki tak, aby znajdowała 
się bliżej lasu. To zapewni maksymalną możliwą ciszę i spokój 
oraz pozwoli na zniwelowanie wszelkich dźwięków dochodzą-
cych z ulicy.

Jeśli jesteś osobą, która szuka spokoju, w kameralnej, cichej 
i zielonej okolicy – z dala od centrum – to miejsce jest idealne 
dla Ciebie!

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski to prawie 20 lat działalności pod 
własną marką i ponad 30 lat doświadczenia w branży 
deweloperskiej w Polsce. Prezesem fi rmy jest Antoni 
Piekut, współwłaściciel działającej od 1991 r. spółki 
Wersal Podlaski. Zespół pracowników Yunversalu 
tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie 
w branży budowlanej. Potwierdzeniem wysokiej jakości 
naszych realizacji są liczne nagrody. Są wśród nich 
ostatnio otrzymana w październiku 2021r nagroda VIP 
Biznesu 2021, Diamenty Forbesa oraz Gazele Biznesu, 
a także takie tytuły jak Luksusowa Marka, Biznesowe 
Odkrycie Roku.

KONTAKT

Biuro Sprzedaży Białystok
Białystok, ul. Piękna 3

tel.: 85 747 30 30
e-mail: bialystok@yp.com.pl

www.yp.com.pl
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13 VIP   13 VIP   

Propozycje świątecznych Propozycje świątecznych 
prezentów biznesowychprezentów biznesowych
ŚŚwięta to czas, który spędzamy głównie w gronie 

najbliższych, jednak tradycja wręczania podarunków 
nie dotyczy wyłącznie rodziny. W wielu korporacjach

ten okres wiąże się z poszukiwaniem prezentu dla szefa, ale 
również i poszukiwaniem prezentów dla pracowników.

Ten pozornie prosty zwyczaj potrafi przysporzyć wiele 
trudności, szczególnie gdy potrzebny jest uniwersalny pomysł, 
niebędący jedynie kolejną kartą prezentową, świadczącą o pójściu 
po linii najniższego oporu. Poniższe zestawienie, to zbiór ideal-
nych propozycji na prezenty biznesowe w różnych kategoriach 
cenowych, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś dla swojego 
zespołu bądź pracodawcy.

ŚWIĄTECZNA KOLEKCJA PORCELANY VILLEROY & BOSH

Świąteczna kolekcja porcelany Villeroy & Bosch stanowi ide-
alne źródło prezentów na ten magiczny czas w roku. Rozmaitość 
zastawy i ozdób pozwoli na skompletowanie wielu różnych pakie-
tów prezentowych do fi rmy. W przypadku mniejszego budżetu, 
idealnym prezentem korporacyjnym może być pojedyncza fi gurka, 
których w kolekcji Villeroy & Bosh nie brakuje.

SZTUĆCE VILLEROY & BOCH ORAZ WMF

Sztućce marek Villeroy & Boch, jak i WMF, stanowią 
najwyższej jakości produkty, które zachwycą każdego. To do-
skonały prezent dla szefa, łączący w sobie funkcjonalność 
i styl. Zestaw ICONIC to podstawowy zbiór przeznaczony dla 6 
osób, wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej. W zależno-
ści od budżetu, wspomniane marki mają też zestawy z większą 
ilością elementów np. Kineo Cromargan Protect, składający się 
z 66 elementów, odpowiedni na serwis dla 12 osób. Fenomen 
wręczenia zestawu sztućców na prezent, jest taki, że niezależnie 
od preferencji obdarowywanej osoby, komplet ten zawsze się 
przyda.

Kiedy myślimy o obdarowaniu osób posiadających większą 
rodzinę bądź lubiących urządzać przyjęcia domowe, warto posta-
wić na jak największy zestaw. Komplet z serii Premiere to kolejna 
propozycja składająca się z 66 elementów, wykonana z najlepszej 
stali nierdzewnej, dzięki czemu posłuży przez długie lata.

MŁYNKI ELEKTRYCZNE I KORKOCIĄGI

Dobry młynek elektryczny, podobnie jak elegancki zestaw 
korkociągów, to te przedmioty, których każdy potrzebuje, a nikt 
nigdy nie ma okazji, by samemu je sobie kupić. Właśnie dlatego 
należą one do idealnych propozycji na prezenty biznesowe. 
W zależności od preferencji można wybrać zarówno młynek 
elektryczny, jak i model o tradycyjnym mechanizmie. Podobnie 
wygląda to w przypadku dostępnych korkociągów. Szczególną 
uwagą należy obdarzyć markę Peugeot, która w tego typu urzą-
dzeniach specjalizuje się od lat, a ich produkty są wytrzymałe 
i bardzo eleganckie.

ZESTAW GARNKÓW

Zestaw garnków to kolejny dobry prezent korporacyjny, 
z uwagi na jego funkcjonalność. Najprostszym wyborem może być 
klasyczny komplet, taki jak Function 4 – propozycja składająca 
się z 3 garnków i jednego rondla, wykonanych z polerowanej stali 
nierdzewnej. Nieco oryginalniejszy, ze względu na swój piękny 
kolor różowego kwarcu, jest zestaw Fusiontec Mineral, a także 
czarny zestaw Fusiontec Functional.

ELEGANCKI TERMOS

Niezależnie od tego, czy w zespole są fanatycy pieszych wę-
drówek, czy też nie, termos zawsze będzie dobrą opcją, z której 
każdy będzie korzystał wedle własnych preferencji. Chcąc wy-
brać odpowiedni model na prezent dla pracowników, należy 
sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, dostarczane przez najlepsze 
marki. Produkty Stanley to zdecydowanie najlepsze dostępne 
na rynku termosy, co potwierdza fakt, że są one wykorzystywane 
przez żołnierzy Amerykańskiej Armii. Eleganckie wykończenie 
to niewątpliwy atut, który zachwyci każdego, kto dba o estetykę 
i ceni dbałość o szczegóły. Mnogość modeli stanowi gwarancję 
odnalezienia przedmiotu dobranego na miarę potrzeb, który 
doskonale odnajdzie się w roli prezentu służbowego.

MAŁE AGD SMEG

Na szczególną uwagę zasługuje małe AGD firmy SMEG.
Można tam znaleźć gustowne miksery, blendery, czajniki
elektryczne i ekspresy do kawy. Dostępne są różne warianty 
kolorystyczne – od klasycznej czerni, przez intensywną czerwień
aż po pastelowe róże, zielenie i błękity. Korzystanie z urządzeń
zaprojektowanych z taką starannością dostarcza wiele przyjemno-
ści i zamienia codzienne rutynowe czynności w przyjemny rytuał.
Warto mieć świadomość, że 4Home&Kitchen jest autoryzowanym
partnerem marki Smeg w województwie Podlaskim.

BONY PODARUNKOWE

Jeżeli jednak nadal pojawia się wątpliwość odnośnie
wyboru właściwego prezentu lub zamysłem jest upominek 
maksymalnie spersonalizowany, a dane dotyczące preferen-
cji konkretnej osoby nie są wystarczające – warto pokusić
się o zakup bonu podarunkowego na wyposażenie dostępne

w 13 VIP. To idealna opcja, by obdarować drugą osobę i mieć 
stuprocentową gwarancję zadowolenia. Bardzo często pozo-
stawienie tzw. wolnej ręki odnośnie wyboru upominku jest 
najlepszym rozwiązaniem.

O FIRMIE

13 VIP to firma z produktami premium, będąca 
autoryzowany, dystrybutorem najsłynniejszych 
światowych marek. To największe i jednocześnie 
najlepiej zaopatrzone tego typu centrum w województwie 
podlaskim. Posiada ono sztab wykwalifikowanych 
doradców i projektantów, którzy pomogą zaaranżować 
eleganckie i nowoczesne wnętrza oraz wybrać 
akcesoria, które posłużą przez całe lata. Istnieje 
możliwość wypróbowania wypróbowania towaru 
przed zakupem (np. pokrojenie nożem, uruchomienie 
miksera), aby umożliwić świadomy zakup towaru.

KONTAKT

ul.Kawaleryjska 4C
Białystok

tel. 608 360 788
e-mail: salon@13vip.pl



materiałem, za który płacą państwo
tylko 8% vat. Zapraszamy do 

współpracy  665-111-102 Białstok
POSADZKI agregatem, balko-
ny, papo obróbki.  604-595-157
Białystok

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

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

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

 TYNKI agregatem  506-210-160
Białystok 

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

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

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

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-
688-417 Białystok

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

Transport-przeprowadzki

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

TRANSPORT busami dostawczy-
mi do 1, 5t kontener z windą, do 
wynajęcia z kierowcą mozliwosc 

wynajecia busa do przewozu rze-
czy lub przeprowadzki 884-774-
215 Białystok

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

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

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

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

TRANSPORT. Drobne przepro-
wadzki. Wnoszenie, wynoszenie.
Utylizacja starych mebli, sprzętu
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 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 przeprowadzki-
-drobne z ekipa realizujemy nie
typowe zlecenia wnoszenie zno-
szenie przestawianie np.mebli
791-593-813 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 

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 
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 
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 bialystok-
-warszawa -warszawa bialystok 
transport przewoz mebli agd-rtv 
rzeczy osobiste ksiazki kartony 
sprzet sportowy-inne rzeczy 884-
774-233 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 busy towaro-
we-1, 5t przewieziemy panstwa 
mebelki ubrania sprzet agd-rtv 
sprzet i materialy budowlane 
rzeczy osobiste sprzet sportowy 
bialystok cala polska 696-774-177
Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i sred-
nie z pracownikami posiadamy 
busy wieksze i mniejsze transport 
mebli agd rtv materialy budow-
lane czesci samochodowe moto-
cykle quady skutery 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 ekipa 
bagazowki transport busami to-
warowymi transport mebli agd-
-rtv sprzet i materialy budowlane 
bialystok podlasie cala polska 7 
dni 883-927-423 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 
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 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 bialy-
stok-warszawa -warszawa bialy-
stok przewieziemy mebelki ubra-
nia rzeczy osobiste sprzet agd-rtv 
materialy budowlane-inne rzeczy  
696-774-177 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 883-927-
423 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 537-191-795 Białystok

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

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 bialystok podlasie cala 
polska zawioze odbiore na im-
prezki rodzinne wesela urodziny  
884-774-233 Białystok

TRANSPORT przeprowadzki, ba-
gażówki-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

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
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. Nap 50zł/
całość 668-623-311 Białystok

Doradztwo i fi nanse

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

y j y j

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

JESTEŚMY biurem pośrednictwa
kredytowego.W naszej ofer-
cie znajdziesz oferty -kredytów
gotówkowych -pożyczek poza-
bankowych -kredytów dla fi rm
i rolników Akceptujemy wszyst-
kie żródła dochodu RRSO od 10,
573-156-641 Białystok

 ĭ KREDYTY RÓŻNE, LEÓŻ
ASING, CZYSZCZENIE REJE
STRÓW BIG, BIK, PISMA, 
SKARGI, DORADZTWO 
FINANSOWE, PRAWNE.
515-048-900 Białsytok

OFERUJE pozyczki dla osób ze zla
historia w BIK, KRD, ERIFSzybkie
Pozyczki PRYWATNE gotowkowe
dla fi rm lub osob .Email : global-
finanse.uslugi@gmail.com 1zł
562-302-154 Kolno
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POZYCZKA do 1000zł. 507-573-503
Białystok 

P O Ż Y C Z K I  p oz a b a n kowe.
Możliwość uzyskania oferty na 
oświadczenie.Oferty kilkunastu 
fi rm pozabankowych w jednym 
miejscu RRSo od 12, 99 573-156-
641 Białystok

 KREDYTY i ubezpieczenia. 
500-841-661 Białystok

Zdrowie i uroda

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

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

Fotografi a i wideofi lmowanie

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

Inne usługi

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 

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

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

NAPRAWA narzędzi ogrodowych, 
leśnych oraz budowlanych wy-
posażonych w silniki spalinowe 
i elektryczne, wszystkich produ-
centów, oraz elektronarzędzi. 
600-113-916 Białystok

POSIADAM 4 Bony każdy o war-
tości 200 zł ważne do końca roku, 
do wykorzystania w apartamen-
cie w Zakopanym. Bony nie ą 
imienne. 20zł/szt. 723-835-426
Białytsok 

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

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

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

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

WYWIOZĘ złom. 693-409-808
Białystok 

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

MONTAZ ogrodzenia panel siatka 
drewniany 512-675-556 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

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

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 537-191-
795 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 

WYKONAM montaż ogrodze-
nia panel, siatka oraz brama,
bramka 512-675-556 Wysokie
Mazowieckie 

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

Inne

. 100zł/szt. 792-605-260 Augustów0
ARTYKUŁY malarskie, płótno, 
pędzle, sztalugi, palety, 20-50zł. 
20zł 692-922-569 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 

CHODZIK 50zł 604-249-320
Dobrzyniewo Duże 

DREWKO w workach na rozpałkę 
50 worków  13zł/szt. 660-636-
023 Grajewo

GĄSIORY 25l 60zł, 10 l, 25zł, 5l,
10 zł. 60zł 508-789-456 Białsytok 

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

KOJEC dla dziecka 100zł 604-249-
320 Dobrzyniewo Duże

KOSMETYCZKI Tureckie cena 
do uzg. 50zł/szt. 577-003-440
Białsytok 

KRZESEŁKO i stolik dla dziecka
50zł 604-249-320 Dobrzyniewo
Duże 

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 

LADY sklepowa szklane w alumi-
nium 2 sztuki. 200zł/szt. 697-493-
288 Gródek 

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

PLECAKI, 5szt. 10zł/szt. 601-323-
135 Białystok 

POJEMNIKI ocynkowane na śmie-
ci-120l, 3szt.  40zł/szt. 862-713-
853 Zambrów

POROŻE jelenia, bardzo duże, 
parzyste. 1.300zł 506-574-554
Białystok 

POSPRZĄTAM z niepotrzeb-
nych przedmiotów mieszkania, 
domy, strychy, piwnice, garaże, 
itp . 1zł 517-332-545 Czarna Wieś
Kościelna

POSPRZĄTAM z niepotrzebnych 
przedmiotów mieszkania, domy, 
strychy, piwnice, garaże.  1zł 517-
332-545 Czarna Wieś Kościelna 

PRZEDMIOTY do majsterkowania
cena od 1zł do 20 zł 20zł 692-922-
569 Białystok

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

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 łazienkowa 40zł 692-922-
569 Białystok

WEŁNA umyta, czysta ok 150kg, 
cena za 1 kg 50zł 730-231-675
Jedwabne 

WIESZAKI na ubrania, 100szt. 1zł/
szt. 601-323-135 Białystok

WORKI lniane nowe 50kg 25zł
881-328-000 Krynki 

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

GRILL elektryczny 150zł/szt. 692-
922-569 Białystok

KABINY prysznicowe kempin-
gowe, używane, nowe grzałki, 
Cena do ustalenia 1.800zł 605-
451-014 Ełk 

KASETY magnetofonowe, ok.100 
szt 1, 50zł/szt. 508-789-456
Białystok 

KLAMKI z mosiądzu 5zł/szt. 508-
789-456 Białystok 

KOSZE siatkowe, pojemność 1m³, 
3 sztuki 220zł/szt. 609-499-004
Pisz 

KUPONY na spódniczki 20zł/szt.
794-729-290 Białystok 

MANEKINY 5szt 50zł/szt. 601-
323-135 Białystok 

MIESZKANIA piwnice strychy ga-
raze posprzatamy wyrzucimy na 
wysypisko zbedne rzeczy meble 
elektronike sprzety agd-rtv ze-
lastwa okna drzwi palety  50zł
792-624-206 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 

WYWOZIMY na wysypisko gaba-
rytowe mebelki kanapy szafy re-
galy komody biurka krzesla stoly
kuchnie wszelkiego rodzaju zela-
stwa ksiazki gazety kartony 70zł
730-076-599 Białystok

WYWOZKA na wysypisko sprze-
tow agd-rtv zelastwa mebli ga-
barytowych ksiazki gazety karto-
ny-itp.rzeczy 60zł 536-040-225
Białystok 

WÓZKI na zakupy, 2 szt 30zł/szt.
508-789-456 Białystok

Kupię

AKORDEON klawiszowy 80 lub
96 basowy niemiecki lub włoski
w dobrym stanie 500-067-949
Sokółka

KUPIE poduszkę masującą na prąd 
508-789-456 Białystok

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 kurtkę damską z lisa, rozm.
XL, może być używana. 733-541-
140 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
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