
AASK Biznes cieszysz się coraz większym AAzainteresowaniem, w związku z czym, organizatorzyAApostanowili rozszerzyć obszar swojej działalności AA
i przenieść się do kolejnych regionów. Pierwszym miastem,
w którym odbywały się spotkania lokalnych przedsiębiorców 
z województwa podlaskiego, był Białystok. Drugim — Olsztyn, 
znajdujący się w województwie warmińsko-mazurskim.

— To pierwszy z wielu kroków, które zamierzamy postawić — 
mówi Karol Serwatko, Prezes Organizacji ASK Biznes — Cieszy 
nas możliwość wkroczenia na inne rynki niż lokalny. Widać, 
że jest tam wysokie zapotrzebowanie na tego typu aktywności.

Spotkanie inauguracyjne w Olsztynie odbyło się 9 grudnia 
w Tiffi  Boutique Hotel. Byli na nim obecni przedsiębiorcy z branż 
budowlanych.

Najpierw miała miejsce część networkingowa, podczas któ-
rej była szansa na zawarcie bliższych znajomości biznesowych. 
Następnie zaprezentowano Organizację ASK Biznes — opowiedziano 
o jej działaniach, korzyściach płynących z przynależności, przedsta-
wiono kluczowe wartości, a także przytoczono białostocki sukces 
Śniadań. Sprecyzowano, w jaki sposób wyglądają spotkania, czego 
można od nich oczekiwać, a także przedstawiono harmonogram. 
Już od następnego spotkania olsztyńscy przedsiębiorcy zyskają 
możliwość dokonania autopromocji polegającej na przedstawieniu 
prezentacji oraz opowiedzeniu o f irmie, którą reprezentują.

— Jesteśmy niezwykle zadowoleni z możliwości wyjścia 
z lokalnego rynku i wkroczenia z Projektem śniadań bizneso-
wych ASK Biznes do innych województw — relacjonuje Karol 
Serwatko — Mieliśmy to w planach, jednak nawet nas zaskoczył 
fakt, że stało się to w tak krótkim czasie.
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Prognoza na 2022 rok.Prognoza na 2022 rok.

FFaktem jest, że branża nieruchomości przeżywa
istną plagę zmian. Trudno stawiać pewnie kroki
na takim gruncie. Nieruchomości to duże pieniądze, 

więc każdy, kto wchodzi na ten rynek, chce mieć
poczucie, że zainwestował jak najkorzystniej, a sama 
zaś transakcja przebiegnie bezpiecznie. O zmianach 
na rynku nieruchomości rozmawiamy z ogólnopolskim
biurem nieruchomości Express House.

Czy warto jeszcze przed Świętami robić transakcje?
Piotr Kurzawa: Zawsze jest dobry moment na zrobienie 

transakcji, jeżeli tylko pośrednik znajdzie odpowiednią nieru-
chomość. Nawet gdy ceny rosną, warto zainwestować swoje 
oszczędności. Oczywiście nie w każdą nieruchomość, ale opłacal-
ność i zwrot z inwestycji może wyliczyć Ci pośrednik i powinien 
doradzić tak, abyś zarobił jak najwięcej. Nieruchomości to nadal 
bardzo opłacalna lokata pieniędzy.

Podobno na lokaty raczej nie ma co liczyć, a ziemia 
zawsze w cenie?

Przemysław Smalkowski: Grunty są zawsze w cenie, 
tym bardziej, że nikt nie wyprodukuje ziemi. Poza tym jest 
wiele możliwości zainwestowania — nie zawsze od razu trzeba 
budować dom. Możesz kupić grunt jako inwestycję długoter-
minową, a potem podarować dziecku lub sprzedać, gdy ceny 
rynkowe będą atrakcyjne i zainwestować w nieruchomość, 
by nie płacić podatku.

Podatki i te wszystkie niuanse prawne — to chyba skom-
plikowane, tym bardziej, że szykowane są zmiany w tym 
zakresie?

Marek Szubzda: 2022 to przede wszystkim zmiany w prze-
pisach, między innymi w opodatkowaniu przychodów osiąganych 

z najmu lub dzierżawy, w zakresie amortyzowania budynków 
i lokali mieszkalnych oraz w uldze mieszkaniowej.

To będą zmiany na lepsze czy gorsze?
MS: To zależy dla kogo i czy umiesz tak pokierować zmianą, 

aby była dla Ciebie korzyścią. Dlatego zawsze polecam współpracę
ze sprawdzonym pośrednikiem. Wówczas możesz być pewien,
że doradzi tak, abyś osiągnął najkorzystniejszy wynik transakcji
i nie ponosił zbędnych kosztów.

Które zmiany jeszcze wpłyną na rynek nieruchomości?
Krzysztof Dąbrowski: Zmiany zasad opodatkowania przy-

chodów z najmu lub dzierżawy. Do końca roku każdy podatnik 
będzie rozliczany ryczałtowo lub według skali podatkowej. Po Nowym
Roku rozliczenie się z fi skusem będzie wyłącznie zryczałtowanym
podatkiem od przychodów z najmu lub dzierżawy. Inaczej będzie
w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla klientów 
ważnym aspektem będzie też zlikwidowanie możliwości skorzystania
z kwoty wolnej od podatku i podwyższonego drugiego progu podat-
kowego oraz odliczenie kosztów związanych z najmem.

PK: Warto podkreślić, że nowe przepisy głównie nieko-
rzystnie wpłyną na podatników, którzy już poczynili inwestycję,
nabyli nieruchomości albo mają kredyty hipoteczne. Zawsze
jednak można coś zaradzić np. dom z kredytem można sprze-
dać lub przyjrzeć się innym opcjom. Są też zmiany w uldze
mieszkaniowej, które akurat korzystnie wpłyną na ten sektor.
Do kwalifikowalnych wydatków, będzie zaliczana, chociażby 
spłata kredytu (pożyczki) i jego odsetek od kredytu zaciągniętego
na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe.

Jaki był 2021 dla branży nieruchomości?
PS: Początkowo nerwowy. Dużo zmiennych i niewiadomych.

My jako spółka, która ma kilka oddziałów oraz inne fi rmy, mu-

sieliśmy podjąć ważne decyzje i szybko reagować na zmianę
np. puste mieszkania z RINT w czasie lockdownu przeznaczyliśmy 
na pomoc medykom.

Priorytetem są dla nas ludzie i w sytuacjach kryzysowych,
największym wyzwaniem jest dla nas utrzymanie ich bytu i at-
mosfery wewnątrz zespołu. Nam się udało, ale wiem, że nie
wszystkim biurom na rynku łatwo było przystosować się do nowej
rzeczywistości.

Chyba branża nieruchomości ma się całkiem dobrze?
KD: Początki były trudne. Nie wszystkie fi rmy właściwie

zareagowały, ale te, które myślały rozwiązaniami, wyszły na tym
dobrze i teraz zbierają żniwa.

PK: Dla nas jest to czas maksymalnego rozwoju. Zwiększamy 
zespoły, zwiększyliśmy obroty o ponad 50% w stosunku do 2020
roku, współpracujemy przy inwestycjach z dużymi graczami
na rynku, ale również inwestujemy i stawiamy na nowe biznesy,
bo „Eldorado” nie będzie trwać wiecznie.

To dosyć śmiała prognoza.
MS: To obserwacje rynku. Z raportu UBS Global Real Estate

Bubble Index 2021 wynika, że w wielu krajach ceny nieruchomo-
ści są już mocno przeszacowane. Spora część przedsiębiorców 
straci też na zmianach Nowego Ładu, a pogorszenie ich sytuacji,
będzie wpływać na rynek nieruchomości. Zarówno fi rmy, jak i pry-
watne osoby będą mniej inwestować, a ceny nieruchomości już
hamują. Podwyżki stóp procentowych też wpływają na wartości
giełdowego indeksu WIG-Nieruchomości.

Co więc radzicie przyszłym inwestorom lub biurom
nieruchomości?

PK: Inwestorom na pewno w Nowym Roku życzę podejmo-
wania trafnych decyzji przy pomocy oczywiście sprawdzonego
biura nieruchomości. Biurom Nieruchomości — strategii na pod-
stawie danych. Liczcie opłacalność, miejcie plan na gorsze czasy,
dbajcie o swoich pracowników i bacznie obserwujcie rynek. Nie
bójcie się pytać, czy korzystać z pomocy innych biur. Co jakiś czas
rynek wprowadza naturalną selekcję. Wygrywają biura nieru-
chomości ze strategią, pomysłem i silną marką. Z tym niedługo
będzie trzeba się zmierzyć.

Dorota Dwornik,

Express House

O FIRMIE

Wierzymy, że dobrze kupione mieszkanie jest jak 
świetnie skrojony garnitur. Pasuje do Ciebie idealnie 
i czujesz się w nim komfortowo. Współpracując 
z profesjonalnym biurem nieruchomości, jakim jest 
Express House, masz pewność, że znajdziesz 
mieszkanie na miarę swoich potrzeb i marzeń.

KONTAKT

Express House Nieruchomości
(+48) 85 733 35 26
(+48) 696 355 039

bialystok@expresshouse.pl
ul. Legionowa 28 lok. 101
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Jak podwyższyć wartość Jak podwyższyć wartość 
nieruchomości?nieruchomości?
CCzy istnieją skuteczne sposoby na podwyższenie wartości

nieruchomości przy jej sprzedaży? Co możemy zrobić, 
aby oferta sprzedaży nieruchomości stała się unikalna

pośród tysiąca nieruchomości w sieci? Jednym ze sposobów
jest home staging, z angielskiego „property styling”, czyli
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.

Choć termin brzmi ogólnikowo, to kluczem do sukcesu 
są szczegóły. Aby zobrazować ten zabieg najprościej wyobrazić 
sobie sytuację sprzedaży jakiegokolwiek produktu np. samochodu. 
Produkt myjemy, czyścimy wnętrze, montujemy zapach, robimy 
zdjęcia w najlepszym świetle oraz opisujemy jego atuty. A co w przy-
padku sprzedaży nieruchomości, której wartość jest kilkanaście lub 
kilkadziesiąt razy wyższa? Warto do takiej sprzedaży się przygotować 
i zadbać o detale, które mogą warunkować jej efektywność.

Zacznijmy od naprawy usterek w nieruchomości. Dokręcenie 
listew, wymiana oświetlenia, naprawa dachu czy też pomalowa-
nie ścian to szczegóły, które mogą zaważyć na decyzji zakupu 
lub cenie nieruchomości. Klienci często dopowiadają sobie hi-
storie do każdej z usterek obawiając się, że kryje się tam dużo 
więcej wad, o których właściciel nie chce mówić. Koszty napraw 
mogą w rezultacie być niższe niż uzyskana cena transakcyjna 
po negocjacjach.

Mniej znaczy więcej. Należy usunąć niepotrzebne meble oraz 
dodatki, aby wnętrze było przestronne i przyjemne w odbiorze. 
Brak zdjęć i pamiątek właścicieli pozwala na odpersonalizowanie 
przestrzeni. Dzięki temu dajemy możliwość klientom na urządze-
nie się w nowym wnętrzu. W wyobraźni będą mogli rozmieścić 
swoje pamiątki, meble oraz ulubione sprzęty. Warto też zwrócić 
uwagę na kolorystykę i dobór dodatków. Wnętrza muszą nabrać 
neutralnego charakteru i uniwersalnego stylu.

W sytuacji kiedy sprzedajemy pustą nieruchomość, warto 
pokusić się o wstawienie tymczasowych mebli. Klientom często 
ciężko wyobrazić sobie, czy w danym pomieszczeniu zmieści się 
biurko, łóżko czy też szafa. Istnieje wiele sposobów, aby urządzić 
nieruchomość przynajmniej do zdjęć: wstawić fotel, stolik z krze-
słami lub materac, który będzie pełnił funkcję łóżka sypialnianego. 
Warto również powiesić zasłony, położyć dywan oraz zawiesić 
nowoczesne plakaty i dodatki, aby nadać wnętrzom charakteru.

Wedle zasady mówiącej o tym, że pierwsze wrażenie robi 
się tylko raz – należy wykorzystać szansę pierwszej prezentacji. 

Zadbajmy o czystość i świeżość w nieruchomości. Jeżeli widać 
użytkowanie ścian i innych elementów wnętrza, to warto je od-
malować, niewielki koszt, a duży efekt. Podobne zabiegi należy 
zastosować w przypadku intensywnych kolorów typu zieleń, 
czerwień czy fi olet. Jest mniejsza grupa odbiorców, która gustuje
w tych barwach, a zależy nam na pozytywnym odbiorze nierucho-
mości przez jak największą grupę. Stwórzmy wnętrze, w którym 
każdy będzie chciał się zadomowić.

Tak przygotowaną nieruchomość, możemy wystawić 
na sprzedaż. Etap ten możemy porównać do wysłania zapro-
szenia gościom. Ich frekwencja zależy od tego, czy będzie ono 
zachęcające. Zatem wskazane jest wykonanie sesji zdjęciowej oraz 
wykonanie foto stagingu. Zdjęcia będą wizytówką nieruchomości 
w Internecie. Zadbajmy zatem o dobre światło i odpowiednie 
ujęcie pomieszczeń. Wstawienie świeżych kwiatów, dodanie 
poduszek oraz narzut w spójnej kolorystyce, a także ułożenie 
w kuchni świeżych owoców, doda świeżości i pozytywnych sko-
jarzeń. Przygotowanie opisu z rzetelnymi informacji uwiarygodni 
nieruchomość oraz osobę Sprzedającą.

Niech każdy klient, który nas odwiedzi, zostanie miłe ugosz-
czony. Czyste i zachęcające wnętrza oraz przyjemny zapach 
np. świeżo mielonej kawy lub kwiatów, to aspekty które pozy-
tywnie wpływają na podjęcie decyzji o zakupie.

Wielu klientów pyta nas, czy warto dokonywać tylu zabiegów 
i starań? Zawsze odpowiadamy: Warto! Zastosowanie home 
stagingu lub foto stagingu wpływa na wzrost wartości nierucho-
mości o około 10% oraz skraca długość jej sprzedaży o 40%. Poza
aspektami ekonomicznymi, istnieje również aspekt emocjonalny. 
Miło jest słuchać pozytywów na temat nieruchomości, która często 
jest dorobkiem naszego życia.

Magdalena Szmurło

Manager Biura Ambasada Nieruchomości

O FIRMIE

Biuro Nieruchomości Ambasada pomaga na każdym 
etapie sprzedaży, zakupu oraz najmu nieruchomości. 
Oferuje profesjonalne przygotowanie z zakresu m.
in.:  nowoczesnych metod home stagingu, 
profesjonalnej sesji zdjęciowej, fi lmu promocyjnego 
oraz aktywnej sprzedaży w social mediach. Wspiera 
poprzez doradztwo, kompletowanie dokumentów, 
przygotowywanie umów, rozliczeniu nieruchomości 
oraz oferuje pomoc w uzyskaniu fi nansowania.

KONTAKT

ul. Św. Mikołaja 1 lok.11
15-419 Białystok
+48 692 080 101

biuro@ambasada-nieruchomosci.pl



1 POKOJOWE
CZARNA Białostocka, 32m², ul. 
zeromskiego, cegła, Sprzedam 
mieszkanie w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostocka-po 
remoncie193.000zł696-774-177

2 POKOJOWE
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

BIAŁYSTOK, 32, 30m², 2 pokoje, 
B. Chrobrego 279.000zł696-490-
905 Stok 

BIAŁYSTOK, 37m², os. Antoniuk, 
na 1 pietrze w budynku z ce-
gły z nową elewacją i solidnym 
dociepleniem, Oferta 2010, tel 
531790134 260.000zł 531-790-
134 Centrum

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

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, 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 w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostoc-
ka-po remoncie umeblowane  
193.000zł 696-774-177

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

OSTRÓDA, 40m², parter.20.000zł
698-335-624

WYSOKIE Mazowieckie, 44m²,
wypełni umeblowane. 355.000zł
501-682-722

Z A B ŁUD ÓW, 48, 20m², os.
Zabłudów, przestronne pokoje,
słoneczne mieszkanie z dużym
balkonem, blisko sklepy i przy-
stanek autobusowy 261.000zł
853-070-975 Centrum 

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 
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

BIAŁYSTOK, 52m², os. Antoniuk, 3
duże ustawne pokoje, oddzielna
kuchnia ze zmywarką i piekarni-
kiem, wc łazienka oraz korytarz.
Na 5 piętrze bloku z dwoma win-
dami, Oferta 2019, tel 531790134
339.000zł 531-790-134 Centrum

BIAŁYSTOK, 54m², os. Antoniuk,
Mieszkanie o powierzchni 54m
znajduje się na dogodnym 2 pię-
trze bloku z cegły z 1970 r., Oferta
2015, tel 531790134 350.000zł
531-790-134 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-
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Kredyt a stopy procentoweKredyt a stopy procentowe

JJaki wpływ na kredyty hipoteczne mają obecne 
podwyżki stóp procentowych? – A co to jest 
ta stopa procentowa? – często pytają Klienci.

W bardzo prostym tłumacze-
niu – stopa procentowa jest
to cena, jaką musimy zapła-
cić za pożyczone pieniądze 
w banku, najczęściej wyraża-
na w procentach w skali roku.
Najważniejsza jest stopa refe-
rencyjna Narodowego Banku
Polskiego, bo to ona ma bezpo-
średni wpływ na WIBOR (któ
jest składową oprocentowania 
hipotecznego).

Na oprocentowanie kredytu 
składa się marża banku plus WIB
jest częścią stałą przez cały okre
towania, a WIBOR częścią zm

i to właśnie ta część składowej naszych rat jest odpowiedzialna
za jej wahania – szczególnie obecnie.

Jak teraz będzie wyglądać oprocentowanie kredytów hipo-
tecznych, na które wpływają właśnie 

stopy procentowe? Większość posia-
zy kredytu hipotecznego posiada 
t z oprocentowaniem zmiennym, 
za, że na oprocentowanie składa

banku oraz WIBOR 3M lub 6M –
od oferty banku kredytującego. 
ji podwyższenia stóp wzrośnie 
m idzie raty naszych kredytów.

2017-I kw 2020 wibor wahał się 
omie 1,7-1,73%, od ok III.2020
ał on obniżony do poziomu 
. 0,21%, co spowodowało obni-
enie rat kredytów. Jednak obecnie 
wibor został podniesiony przez 
Radę Polityki Pieniężnej i praw-
opodobnie będzie nadal wzrastał.

Zmiany stóp procentowych są w ostatnim czasie dość dyna-
miczne, co wpływa na wysokość maksymalnej kwoty wyliczanej
przy zdolności kredytowej. Konieczne jest złożenie wniosków 
kredytowych w kilku bankach – każdy bank inaczej przelicza
naszą zdolność.

Sprawdź już teraz jak zmienia się Twoja zdolność kredytowa
i jaki kredyt możesz otrzymać. Pomoże Ci w tym Ekspert, którego
usługi są bezpłatne.

Zapewniamy kompleksowość obsługi, dostosowanej do Twojej
indywidualnej sytuacji życiowej i biznesowej. Oferujemy pro-
fesjonalne i bezpłatne wsparcie w uzyskaniu finansowania
w zakresie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i kre-
dytów fi rmowych.

Nasi doradcy pomogą również w zakresie obsługi kupna
i sprzedaży nieruchomości. Ponadto jako jedyne biuro zapew-
niamy współpracę oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres
trwania zawartych umów.

Katarzyna Berg,

Ekspert Finansowy

O FIRMIE

Berg Ekspert to zespół doświadczonych ekspertów
ds. finansowych i ds. nieruchomości. Wieloletnie
doświadczenie na rynku fi nansowym zdobywali jako
doradcy finansowi, pracując w bankowości. Celem
jest pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszych warunków
kredytowych spośród wszystkich dostępnych ofert
banków.
Zapewnia kompleksowość obsługi, dostosowanie
do indywidualnej sytuacji życiowej i biznesowej,
profesjonalne i bezpłatne wsparcie w uzyskaniu
finansowania w zakresie kredytów hipotecznych,
kredytów gotówkowych i kredytów firmowych,
a także pomoc w zakresie obsługi kupna i sprzedaży
nieruchomości. Zapewnia współpracę oraz wsparcie
merytoryczne przez cały okres trwania zawartych umów.

KONTAKT

Adres: ul. Józefa Mackiewicza 1 lok U5
(osiedle TBS)

15-779 Białystok
Telefon: +48 535 979 077

E-mail: k.berg@bergekspert.pl

Katarzyna Berg, Ekspert FinansowyZespół Ekspertów Finansowych Berg Ekspert
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Birkbud — zajrzyj na OgrodowąBirkbud — zajrzyj na Ogrodową
BBirkbud jest fi rmą z ponad trzydziestopięcioletnią 

tradycją budowlaną, co przekłada się na duże 
doświadczenie oraz znajomość branży, dlatego

warto zaufać pracującym w niej profesjonalistom 
i przyjrzeć się propozycjom, które przedsiębiorstwo 
posiada w swojej ofercie. Deweloper opiera 
się na komforcie swoich klientów, co skutkuje 
funkcjonalnymi wnętrzami, zaprojektowanymi
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Ponadto jedną z głównych idei przyświecającej inwestycjom 
było zachowanie wysokich standardów wizualnych — w związku 
z tym, budynki są niezwykle atrakcyjne pod kątem wykończenia 
i designu, dzięki czemu wyróżniają się swoją estetyką na rynku 
nieruchomości. Firmę wyróżnia wykwalifi kowana kadra — zespół 
inżynierów dokłada wszelkich starań, aby realizacje były wyko-
nywane na najwyższym możliwym poziomie. Jest tak również 
w przypadku najnowszej inwestycji, w której do sprzedaży pozo-
stały już jedynie lokale usługowo-handlowe. Oferta jest atrakcyjna 
cenowo. Klienci mają do wyboru zarówno mały, jak i większy 
metraż, co daje szeroki wachlarz usług, które — za sprawą prze-
myślanej i jednocześnie niezwykle popularnej lokalizacji — mogą 
rozwijać się w centrum miasta.

„Kamienica Ogrodowa” to budynek, który zachwyca już
od pierwszego wejrzenia. Został zaprojektowany z zachowaniem
aktualnych trendów, a przy tym jest ponadczasowy, dzięki zacho-
waniu klasycznych barw – czerni i bieli. Ciekawe urozmaicenie 
estetyczne stanowią francuskie balkony oraz charakterystyczne 
francuskie okna, sięgające od podłogi aż po sufi t, zapewniające 
ponadstandardowe doświetlenie wnętrz.

Budynek składa się z czterech pięter. Posiada 21 mieszkań
oraz 12 lokali usługowych. Dodatkowym udogodnieniem jest win-
da. Pomieszczenia są gotowe do aranżacji, dlatego każdy nabywca 

będzie mógł urzeczywistnić własną wizję wnętrza i stworzyć indy-
widualny klimat, podyktowany charakterem oferowanych usług.

Aktualnie w ofercie przedsiębiorstwa budowlano-usługowego 
Birkbud na sprzedaż są dostępne lokale usługowe, zlokalizowane 
na parterze oraz pierwszym piętrze. Parter jest idealny do za-
gospodarowania na potrzeby handlowo-usługowe, może się 
tam znaleźć sklep spożywczy, papierniczy, piekarnia lub salon 
fryzjerski. Natomiast lokale na pierwszym piętrze mogą mieć 
zastosowanie jako gabinety np. Lekarskie czy wszelkiego rodzaju 
kancelarie, np. Notarialna.

Znajdujący się na parterze lokal numer 2 ma duży metraż – 
dochodzi on do aż 90 m². Ponadto jest wyposażony w miejsce 
parkingowe od zewnętrznej strony budynku.

Ogromnym atutem jest lokalizacja budynku – znajduje się on 
w samym centrum miasta – na ulicy Ogrodowej, tuż przy ulicy 
Sienkiewicza, która jest dobrze znana każdemu mieszkańcowi 
Białegostoku. Jest to bardzo korzystne miejsce do prowadzenia 
handlu i usług nie tylko dzięki usytuowania w sercu miasta, ale 
również dzięki obecności licznych lokali mieszkalnych znajdują-
cych się na II, III oraz IV piętrze, w których mieszkają potencjalni 
klienci.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Firma „BIRKBUD” to firma z wieloletnią tradycją 
budowlaną. Została założona w 1987 r. przez 
mgr inż. Andrzeja Biruka. Siedziba fi rmy mieści się 
w centrum Białegostoku przy ul. Św. Mikołaja 1. 
PB-U “BIRKBUD” sp.j. opiera swoją działalność głównie 
na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków.

KONTAKT

Ul. Warszawska 42A
15-077 Białystok

parter
Telefon: (85) 732 98 21

Email: mieszkania2@birkbud.pl
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remontowano kuchnię. Oferta 
1955, tel 531790134 380.000zł
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
531-790-134 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 TO K , 79, 60m², os. 
Leśna Dolina, cegła, blisko lasu, 
CEN-MS-1324, tel 853070975  
499.000zł 853-070-975 Centrum 

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. 448.700zł
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

Bialystok, 74, 98m², ul. 
Skidelska, os. Białosto-
czek, działka 18m², W 
cenie zawiera się jedno 
miejsce postojowe oraz 
ogródek. Funkcjonal-
ny rozkład bez skosów 
zapewni wiele możliwości 
aranżacji wnętrza, blisko 
Centrum. 487.900zł 857-
109-128 
BIAŁSYTOK, 560m², os. Wygoda, 
działka 1050m², bliźniak w cało-
ści. 1.620.000zł 516-790-824

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, 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 

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

BIAŁY TSOK, 350m², działka
1500m², Duży dom(piwnica, par-
ter, poddasze, antersola)10km od
Białegostoku położony w pięk-
nym miejscu, dojazd drogą asfal-
tową.Dom nagrodzony za inno-
wacyjność i energooszczędność
1zł 606-758-757

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

NIECIECE, 160m², działka 6100m²,
. 499.000zł 690-124-907 Ada

NIECIECE, 160m², działka 6100m²,
. 1.563.000zł 690-124-907 Ada

NIEWODNICA Korycka, 133m²,
działka 261m², nowoczesne domy
szeregowe, teraz z kuchnią gra  s*
599.000zł 508-526-910 Stok 

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

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

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  

WA SILKÓW, 295m², działka
1210m², Nowoczesny dom z bala
prostokątnego. Garaż w bryle,
35mkw. Ogrzewanie piecem ga-
zowym. Dodatkowo pompa cie-

pła i instalacja fotowoltaiczna. 
Stan do wprowadzenia/odświeże-
nia 869.000zł 729-835-725

WYSOKIE Mazowieckie, 1m², 
działka 1m², gm. Nowe Piekuty 
5.000zł 500-305-268

WYSOKIE Mazowieckie, 140m², 
ul. Sienkiewicza 5, działka 
1088m², Doskonale położona nie-
ruchomość, blisko centrum mia-
sta, szkół i szpitala. Dodatkowo 
na działce znajduje się spory bu-
dynek gospodarczy z garażem. 
650.000zł 606-242-080

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 

Z ALESIANY, 240m², działka 
1000m², dom w stanie dewelo-
perskim, dachówka ceramicz-
na, styropian 15 cm, okna PCV 
3 szybowe, kompletne insta-
lacje wewnętrzne. 922.000zł
606-121-680

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

KRASNA Wieś, działka 36000m², 
4 działki leśne 70.000zł 508-526-
910 Stok

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

NIECIECE, działka 3900m², . 
78.000zł 690-124-907 Ada 

NIECIECE, działka 28800m², . 
144.000zł 690-124-907 Ada
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ASK Biznes w kolejnym województwie!ASK Biznes w kolejnym województwie!
ASK Biznes cieszysz się coraz większymAAzainteresowaniem, w związku z czym,AAorganizatorzy postanowili rozszerzyćAA
obszar swojej działalności i przenieść się 
do kolejnych regionów. Pierwszym miastem, 
w którym odbywały się spotkania lokalnych 
przedsiębiorców z województwa podlaskiego,
był Białystok. Drugim — Olsztyn, znajdujący się
w województwie warmińsko-mazurskim.

— To pierwszy z wielu kroków, które zamierzamy 
postawić — mówi Karol Serwatko, Prezes Organizacji 
ASK Biznes — Cieszy nas możliwość wkroczenia na inne 
rynki niż lokalny. Widać, że jest tam wysokie zapotrze-
bowanie na tego typu aktywności.

Spotkanie inauguracyjne w Olsztynie odbyło się 
9 grudnia w Tiffi  Boutique Hotel. Byli na nim obecni 
przedsiębiorcy z branż budowlanych.

Najpierw miała miejsce część networkingowa, pod-
czas której była szansa na zawarcie bliższych znajomości 
biznesowych. Następnie zaprezentowano Organizację 
ASK Biznes — opowiedziano o jej działaniach, ko-
rzyściach płynących z przynależności, przedstawiono 
kluczowe wartości, a także przytoczono białostocki 
sukces Śniadań. Sprecyzowano, w jaki sposób wyglądają 
spotkania, czego można od nich oczekiwać, a także 
przedstawiono harmonogram. Już od następnego spo-
tkania olsztyńscy przedsiębiorcy zyskają możliwość 
dokonania autopromocji polegającej na przedsta-
wieniu prezentacji oraz opowiedzeniu o fi rmie, którą 
reprezentują.

— Jesteśmy niezwykle zadowoleni z możliwości 
wyjścia z lokalnego rynku i wkroczenia z Projektem 
śniadań biznesowych ASK Biznes do innych woje-
wództw — relacjonuje Karol Serwatko — Mieliśmy 
to w planach, jednak nawet nas zaskoczył fakt, że stało 
się to w tak krótkim czasie.

Pierwsze Śniadanie miało miejsce 29 września 
bieżącego roku w Białymstoku, a niecałe trzy miesią-
ce później, przedsiębiorcy z kolejnego województwa 
wyrazili zapotrzebowanie na tego typu zgromadzenia 
i chęć przynależności do ASK Biznes. To nie koniec 
— Organizacja nie zatrzyma się na województwie pod-
laskim i warmińsko-mazurskim. W planach jest pójście 
o wiele dalej. Jest to podyktowane m.in. dużym zainte-
resowaniem Śniadaniami, na których można zawrzeć 
cenne relacje.

— Tego typu spotkania są bardzo pożądane. 
Udostępniamy przestrzeń, gdzie przedsiębiorcy mogą 
się poznać. To bardzo ważne, ponieważ kontakty 
tworzą możliwości. Relacje biznesowe są niezbędne 
do działania i rozwoju — wyjaśnia Prezes ASK Biznes 
— Stawiamy na ich budowanie, a dzięki specjalnym 
szkoleniom branżowym, umożliwiamy rozwój.

Teraz również przedsiębiorcy z województwa war-
mińsko-mazurskiego mają możliwość przyjemnego 
spędzenia poranków w miłym towarzystwie i jedno-
czesnego poszerzenia bazy swoich kontaktów, które 
w przyszłości mogą zaowocować licznymi współpracami 
i poleceniami. Takie spotkania to również forma auto-
reklamy wśród fi rm zajmujących się branżą budowlaną 
oraz branżami pokrewnymi — co więcej, jest ona nie-
zwykle skuteczna, ponieważ przedstawiciel danego 
biznesu może samodzielnie zaprezentować się podczas 
spotkania i własnymi słowami opowiedzieć o swojej 
ofercie, historii przedsiębiorstwa, jego sukcesach czy 
wartościach. To najskuteczniejszy sposób dotarcia 
do zainteresowanych.

Owoce białostockich Śniadań możemy zaobserwo-
wać już teraz — jest nimi przede wszystkim zadowolenie 
ludzi, dla których ASK Biznes stanowi odpowiedź na ich 
potrzeby, których niejednokrotnie do tej pory nie po-
trafi li nazwać. Dzięki spotkaniom rozwijają się i budują 
niezbędne biznesowe relacje. Już niebawem olsztyńscy 
przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się korzyściami pły-
nącymi z przynależności do Organizacji.

Klaudia Barcińska

Sprawdź czy śniadania ASK 
Biznes są dla Ciebie!

Zrzeszamy przedsiębiorców z małych, średnich i dużych 
firm z branży budowlanej oraz branż pokrewnych. 
Realizujemy cykliczne spotkania w formie śniadań, 
kolacji, szkoleń i wyjazdów. Podczas spotkań nasi 
Członkowie wykorzystują networking w celu rozwijania 
swojego biznesu.

  Korzystaj z networkingu
  Promuj swój biznes na większą skalę
  Korzystaj z darmowych szkoleń

KONTAKT

Dołącz do nas! Skontaktuj się z Pauliną Bogdan, 
koordynatorem ds. członkostwa. Paulina zawsze 

odbiera telefon. Usłysz ją pod tym numerem
tel.: 575 377 117

Jeśli masz ochotę skontaktować się z nią 
mailowo – to także zawsze odpisuje.

E-mail: p.bogdan@askbiznes.pl
Czekamy na Ciebie w ASK Biznes! 
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W TYM NUMERZE MAJĄ PAŃSTWO OKAZJĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PANIĄ KAROLINĄ ŁABANOWSKĄ – DORADCĄ FINANSOWYM.

Klaudia Barcińska: Czym zajmuje się Państwa fi rma?
Karolina Łabanowska: Doradztwem fi nansowym. W swojej usłudze posiadamy wszystkie 

produkty bankowe: kredyty gotówkowe, fi rmowe, hipoteczne, leasingi, a także konta osobiste,
fi rmowe, oszczędnościowe, karty kredytowe oraz limity w koncie osobistym i fi rmowym.
K.B.: Od ilu lat są Państwo rynku?

K.Ł.: 2016 rok.
K.B.: Skąd pomysł na działanie w tej branży?

K.Ł.: Od zawsze interesowała mnie branża fi nansowa. Dlatego ukończyłam studia w tym
kierunku. W tej branży zawsze coś się dzieje, każdy przypadek jest inny, do każdego trzeba podejść
indywidualnie. Uwielbiam pracę z ludźmi, a najbardziej satysfakcjonują mnie zawiłe tematy, które
uda mi się rozwiązać. Nie wszystko kręci się wokół kasy, potrafi ę też pomóc bezinteresownie, do-
radzić. Wdzięczność ludzi mnie mocno buduje i daje dużo energii do dalszego działania — wtedy 
wiem, że to jest właśnie to.
K.B.: Jakie trudności napotkały Państwa na początku działalności i jak udało się
je przezwyciężyć?

K.Ł.: Ludzie są różni, z góry węszą podstęp i nie są w stanie zaufać. Ta bariera strasznie
mi przeszkadzała, na każdym kroku musiałam udowadniać ludziom, że chcę im pomóc i jestem
tu dla nich. Przeszłam ciężką ścieżkę, jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi. Na początku nie miałam
doświadczenia, mierzyłam wszystkich swoją miarą, a tak naprawdę każdy jest inny. Teraz wiem,
że kontrola i weryfi kacja są podstawą zaufania i kluczem do dalszej współpracy.
K.B.: Co jest Państwa największym atutem?

K.Ł.: Utożsamiam się z klientem. Naprawdę chcę mu pomóc. Elastycznie układam grafi k 
spotkań pod danego klienta. Inny doradca, inny bank nie jest dla mnie konkurencją, wręcz prze-
ciwnie — partnerem do biznesu. Cenię sobie dobre relacje z ludźmi.
K.B.: Czym Państwa fi rma wyróżnia się na tle konkurencji?

K.Ł.:
  Dojeżdżamy do klienta;
  Dostosowujemy godziny spotkania pod klienta;

  Jesteśmy w stanie sami z księgową sporządzić 
pełną dokumentację fi nansową, nie obarczając 
naszego klienta;
  Zapewniamy proces na skanach — nie wycho-
dząc z domu;
  Miła obsługa;
  Wysoka kultura osobista;
  W jednym miejscu jesteśmy w stanie wyszu-
kać najlepsze kredytowanie na rynku;
  Doradzamy, przeliczamy i przedstawiamy kil-
ka rozwiązań;
  Proponujemy lepsze rozwiązania.

K.B.: Co Państwo uważają za swój największy 
sukces?

K.Ł.: 99% naszych klientów pochodzi z re-
komendacji, a za tym idzie ogromne zaufanie, 
na co naprawdę ciężko pracujemy. Nie wykonujemy już zimnych telefonów. Pracujemy tylko 
z klientami, którzy są w stanie w pełni nam zaufać. Nie łapiemy się kurczowo każdego klienta, 
dajemy mu możliwość wyboru. Nie osaczamy.
K.B.: Jakie są Państwa marzenia i plany na przyszłość odnośnie fi rmy?

K.Ł.: Rozbudować zespół specjalistów, którzy są w stanie dużo więcej dać z siebie niż prze-
ciętny człowiek. Z takimi ludźmi chcemy pracować, współpracować i się otaczać. Chcemy cały czas 
się udoskonalać, szkolić i mocno pracować nad sobą i swoją postawą. Największą motywacją dla 
naszych pracowników są zarobki, pracujemy nad tym, aby zwiększyć obroty i aby sukcesywnie ich 
wynagrodzenia wzrastały. Cenimy sobie, rzetelne pracowite i sumienne osoby, a to się przekłada 
na docenianie. I tego właśnie życzymy naszej fi rmie.
K.B.: Dziękuję za rozmowę.

K.Ł.: Również dziękuję.
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Bezczynszowe miniszeregówkiBezczynszowe miniszeregówki
AAZBUD Plus jest rodzinną fi rmą prężnie działającą AAna podlaskim rynku budowlanym od 1994 roku.AAZajmuje się realizacją niewielkich inwestycjiAA
deweloperskich, w których stawia na komfort przyszłych 
mieszkańców. Projekty tworzone przez fi rmę charakteryzują 
się nowoczesnym, przyciągającym wzrok designem. 
Niepodważalnym atutem przedsiębiorstwa jest współpraca
z doświadczonym zespołem specjalistów, w którego
skład wchodzą architekci, inżynierzy oraz prawnicy,
co gwarantuje kompleksową obsługę i pomoc.

Better Home III jest kolejnym i prawdopodobnie ostat-
nim etapem kameralnej inwestycji zlokalizowanej przy ulicy 
Skidelskiej na osiedlu Białostoczek. To nowoczesna i funkcjo-
nalna zabudowa grupowa, składająca się z dwukondygnacyjnych 
lokali mieszkalnych w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. 
Co istotne – szeregówki są bezczynszowe, dlatego decydując 
się na zakup lokalu, zaoszczędzimy w przyszłości na comie-
sięcznych opłatach.

Powierzchnie lokali wynoszą od 71 m² do 76 m², a do każdego 
z nich przynależy ogródek oraz miejsce postojowe, dzięki czemu 
jest to fantastyczna alternatywa dla mieszkania w bloku. Każda 
szeregówka jest dwukondygnacyjna i zaprojektowano ją w taki 
sposób, aby oddzielić strefę dzienną od nocnej. Na parterze 
znajduje się salon z aneksem kuchennym, wiatrołap oraz toaleta. 
Natomiast strefę nocną stanowi piętro, na którym znajdują się 2 
lub 3 sypialnie oraz łazienka, aby zapewnić większe poczucie pry-
watności. Przy projektowaniu nieruchomości zadbano o komfort 

przyszłych mieszkańców oraz wysoką funkcjonalność wszystkich 
pomieszczeń. W realizacji zostały uwzględnione płaskie dachy, 
aby uniknąć skosów i maksymalnie wykorzystać przestrzeń 
na piętrze. Dzięki temu wnętrza są przestronne i o wiele łatwiej 
je zagospodarować. Kolejnym atutem są duże przeszklenia na par-
terze i piętrze, aby mieszkania były odpowiednio doświetlone. 
Dodatkowo na piętrze w każdym lokalu znajduje się okno da-
chowe, które zostało umieszczone w różnych miejscach. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, potencjalni zainteresowani mogą wybrać 
najbardziej dogodną dla siebie opcję – okno w łazience, garde-
robie lub na klatce schodowej.

Inwestycja budynków Better Home III jest niezwykle atrak-
cyjna pod kątem lokalizacyjnym, a przestrzeń, w której jest 
realizowana, oferuje szereg możliwości swoim mieszkańcom. 
Pierwszą z nich jest bliska odległość do centrum miasta i wynosi 
ok. 3 km. Taką trasę można pokonać samochodem w zaledwie 
7 minut. Osoby nieposiadające auta mogą bez problemu korzy-
stać z komunikacji miejskiej, ponieważ przystanek autobusowy 
znajduje się w obrębie 450m.

W odległości 500 m znajduje się Przedszkole Samorządowe Nr
4, a także Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów, co stanowi 
duży plus dla rodzin z dziećmi oraz par i małżeństw planujących
potomstwo. Rodzice zatroskani o swoje nieco starsze pociechy, 
również mogą być spokojni o edukację swoich dzieci. W nieda-
lekim sąsiedztwie od inwestycji znajduje się Szkoła Podstawowa 
Nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki z siłownią, strzelnicą, torem 
rolkowo-rowerowym, a także boiskami do gry w piłkę nożną, 
siatkówkę i koszykówkę.

Niewątpliwym udogodnieniem jest rozwinięta infrastruk-
tura – w odległości 750 m od inwestycji znajdują się Galeria M, 
Rossman, Biedronka, siłownia Magic-Gym, Pepco. Lokalizacja 
tych obiektów w pobliżu Better Home III znacząco usprawni 
codzienne życie. Ponadto w bliskim sąsiedztwie znajdują się 
Ogródki Działkowe i Rezerwat Antoniuk – bogata w zieleń okolica 
sprzyja wszystkim miłośnikom spacerów i natury.

O FIRMIE

AZBUD Plus to rodzinna firma, która dzia ła 
na białostockim rynku od 1994 roku z powodzeniem 
realizując zamówienia publiczne w zakresie 
wszelkich robót budowlanych. Zajmuje się wynajmem 
nieruchomości handlowo-usługowych w Białymstoku, 
a jako deweloper tworzy nowoczesne, a przy tym 
niedrogie mieszkania, zapewniające użytkownikom 
wygodę i bezpieczeństwo. Dzięki stałej współpracy 
z doświadczonym zespołem specjalistów, takich 
jak architekci, inżynierzy czy prawnicy, jest w stanie 
zagwarantować kompleksową obsługę i pomoc.

KONTAKT

Aleja Piłsudskiego 20 lok.19
15-446 Białystok

Tel:.+48 85 7109128 lub +48 607081217
E-mail:. azbudplus@gmail.com

Wizualizacja inwestycji – lokale M1-M6

Wizualizacja inwestycji – lokale M7-M12



NIECIECE, działka 47700m², . 
262.000zł 690-124-907 Ada 

NIECIECE, działka 53000m², . 
238.000zł 690-124-907 Ada

NIECIECE, działka 65900m², . 
296.000zł 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

SŁOMIANKA, działka 7500m², . 
34.000zł 690-124-907 Ada

ZAJKI, działka 3400m², . 12.000zł
690-124-907 Ada 

BUDOWLANE

B AC I U T Y KO L O N I A , dział-
ka  4 4 0 0 m²,  . 50z ł/mkw.
728-343-757

BIALYSTOK, ul. Zabłudowska, os. 
Zagórki, działka 581m², BARDZO 
DOBRA LOKALIZACJA! Wymiary 
około 20m x 30m. Brak MPZP 
- możliwość uzyskania WZ pod 
usługi lub pod zabudowę jed-
norodzinną. Działka naroż-
na. Dostępne wszystkie media 
250.000zł 729-835-725

BIAŁYSTOK, os. Izabelin, działka 
1, 687.00m², 1687m² i 1500m², 
37x46, na tle lasu, teren płaski, 
suchy, nasłoneczniony. 300zł
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 9100m², moż-
na podzielić na mniejsze działki, 
blisko lasu, rzeka Narew.65.000zł
508-789-456

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

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

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 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

IWANÓWKA, działka 1300m²,
Działka 1300 -1800m², cena 115-
130zł za m², dojazd drogą gminną
115zł/mkw. 606-121-680

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

JUCHNOWIEC Kościelny, dział-
ka 1260m², Dwie działki w bar-
dzo dobrej lokalizacji, 1260mkw
i 1039mkw, regularny prosto-
kąt. Wydane warunki zabudo-
wy. Każda działka w cenie 199tys.
Teren suchy, płaski 199.000zł
729-835-725

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 

 KRUSZEWO BRODOWO, DZIAŁKA
1500M², DZIAŁKA BUDOWLANO

ROLNA Z WARUNKAMI
ZABUDOWY PRZY NOWO 
POWSTAJĄCYM RONDZIE 

OBWODNICY SOKOŁY. 60zł/mkw.
731-510-530

 KRUSZEWO BRODOWO, DZIAŁKA
2188M², DZIAŁKA BUDOWLANO

ROLNA Z WARUNKAMI
ZABUDOWY PRZY NOWO 
POWSTAJĄCYM RONDZIE 

OBWODNICY SOKOŁY. 55zł/mkw.
731-510-530

 KRUSZEWO BRODOWO, DZIAŁKA
3408M², DZIAŁKA BUDOWLANO

ROLNA Z WARUNKAMI
ZABUDOWY PRZY NOWO 
POWSTAJĄCYM RONDZIE 

OBWODNICY SOKOŁY. 53zł/mkw.
731-510-530

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

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

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

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

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

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

TOŁCZE, działka 3, 020.00m²,
15km od Bialegostoku, wymia-
ry:55x54x55x54m, działka pod
zabudowę jednorodzinna lub
usługę nieuciążliwą, pozwolenie
na budowę, media: prąd, woda,
kanalizacja 299.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

TUROŚŃ Dolna, ul. Wasilkowska,
os. -, działka 1500m², Atrakcyjne
działki budowlane. Zapraszam
130zł/mkw. 509-731-736

WARSZAWA, działka 23000m²,
Aleksandrów, obok Tarczyna, 25
km od Wwa, 3/4 ha lasu sosno-
wego, pozwolenie na budowę
500m² + budynki gospodarczo-
-przemysłowe, dobry dojazd, me-
dia 15zł/mkw. 665-175-129

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

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

ZALESIANY, działka 1300m², w
projekcie woda, kanalizacja, gaz
i prąd 160zł/mkw. 606-121-680

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 szergową445.000zł 857-424-
016 Apogeum

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

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

D O B R Z Y N I Ó W K A , dzia łka
1715m², z wydanymi warun-
kami zabudowy. 100zł/mkw.
664-324-838

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

KNYSZYN, działka 6000m², zie-
mia rolna  30.000zł 508-995-628

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

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

MOŃKI, działka 40000m², . 250zł/
ha 511-441-745

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

RAJGRÓD, działka 500m², Działkę 
sprzedam lub wydzierżawię 
na 100 lat, wszystkie media,  
55.000zł 736-841-430

SIEMIAT YC ZE, działka 1m², 
Przyjmę w dzierżawę łąki, ugo-
ry i grunty orne w gminach 
Kleszczele, Nurzec Stacja i są-
siednie gminy 1zł 729-475-905

SUCHOWOLA, działka 150000m², 
nieuprawiane, częściowo poro-
śnięte, chętnie sprzedam jako 
całość 1zł 883-268-383

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

SURAŻ, działka 10000m², KUPIĘ 
ZIEMIĘ ROLNĄ W GMINIE SURAŻ: 
SURAŻ, ZAWYKI, ŚREDZIŃSKIE, 

Ę Ą

KOŃCOWIZNA, DOKTORCE, 
RYNKI, DOŁKI. Dobrze zapła-
cę. Masz pytania - dzwoń śmia-
ło. TEL. 798-079-121 90.000zł
798-079-121

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

T UROŚŃ Kościelna, działka 
20600m², działki leśne (1, 58 ha) 
i działka rolna (0, 48 ha) cena za 
pakiet: 75.000zł 508-526-910
Stok 

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

REKREACYJNE
BIAŁSTOK, os. ZAWADY, działka 
2500m², nr.geod.60/19 i 60/25, 
w mpzp tereny zalewowe 1zł/a
604-447-716

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

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

POD INWESTYCJE
CHOROSZCZ, os. Choroszcz, dział-
ka 13843m², przy trasie S-8 w 
Choroszczy, 100x137m, brak po-
datku od nieruchomości, media: 
prąd 1.900.000zł 570-299-000
Krzysztof 

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

POPIOŁÓWKA, działka 10885m², 
działka bezpośrednio przy trasie 
S-8 blisko Korycina, przeznaczona 
pod stację paliw, motel, zajazd, 
stację obsługi TIR, media: prąd, 
wodociąg 320.000zł570-299-000
Krzysztof 

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

LEŚNE
BIAŁYSTOK, działka 5000m², 0, 
5 ha lasu sosnowego, 80 letni na 
terenie gm. Michałowo. 68.000zł
728-860-389
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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



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 10690m², 
Las mieszany w obrębie Bodak 
gm. Boćki. Drewno nadaje się 
jako materiał budowlany. Cena do 
negocjacjo 70.000zł516-687-279

BOĆKI, działka 16000m², Las 90 
letni, obręb Milejczyce 32.000zł/
ha 666-528-681

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

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

SIEMIATYCZE, działka 4000m², 
brzoza, prąd, woda. 80.000zł
728-860-389

SZEPIETOWO, działka 5000m²,
las, Dąbrowa Łazy. 30.000zł
666-528-681

W A L I Ł Y S T A C J A , d z i a ł k a
140000m², Łąka oraz las o
pow. ok 14ha w rozwidleniu
przed Waliły Stacja - trasa do
Bobrownik, cena do uzgodnie-
nia 10zł/mkw. 857-180-664

SIEDLISKOWE

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

SURAŻ, działka 6800m², plac sie-
dlisko dojście do rzeki Narew 68
arów, drugi plac 91arów, ziemia
rolna 3, 4 klasa 1ha i 1a400.000zł
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

Z B Ó J N A , działka 85100m², 
Sprzedam lub wydzierżawię 
Gospodarstwo rolne 8, 51ha Wyk 
Zbójna, Gospodarstwo składa się 
z 4 działek. Ogłoszenie właściciela 
Więcej info pod nr Tel.698-501-

698-501-173

BIAŁSTOK, działka 2500m², te-
ren zalewowy (koniec dzielnicy 
Zawady) 1zł/a 604-447-716

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

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

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

Lokale użytkowe

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

BIAŁYSTOK, Budynek po byłej 
mleczarni w Gródku naprzeciwko 
cerkwi, 120.000zł 857-180-664

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

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

GRÓDEK, Lokal pod działalność 
z wyposażeniem, alarm, kamery 
klimatyzacja po remoncie par-
ter cena do uzg., akt notarialny. 
2.000zł/mkw. 691-819-410

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

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

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

B I A ŁYS TO K, ul. Rocha, os. 
Centrum, Lokale biurowo-usłu-
gowe na sprzedaż, ścisłe cen-
trum miasta, b. dobry dojazd, 

miejsca parkingowe w piwnicy, 
dostępne stanowisko garażowe 
za 30 000 zł bru  o 6.000zł/mkw.
606-827-782

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, 
lokal w budynku wielorodzin-
nym cen do uzg. 3.900zł/mkw.
731-164-498

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, w 
budynki wielorodzinnym. 1.300zł
793-409-269

BIAŁYSTOK, ul. Raginisa, wynaj-
mę lokal 1.500zł 603-034-894

Garaże i miejsca postojowe

B I A Ł Y S T O K ,  B - s t o k ,  o s . 
Białostoczek, garaż do wynajęcia, 
ul. Gołdapska. 150zł692-922-569

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

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

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

BIAŁYSTOK, Miejsca postojowe w 
kamienicy przy ul. Sienkiewicza 63
(sektor D) 26.000zł 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

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, os. Piasta, . 1.000zł
690-124-907 Ada
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BIAŁYSTOK, ul. Upalna, os.
Słoneczny Stok, 2 pokoje w miesz-
kaniu 3 pokojowym umeblowany.
650zł 664-081-264

ZAMBRÓW, 40m², ul. Bema,
40m², 3 piętro, 2 pokoje 1.600zł
964-388-615

BIAŁSYTOK, 55m², os. Dojlidy, Dla
osób lubiących pracę w ogródku
bowiem z działką na uprawy a
nawet z działką rekreacyjno/upra-
wową. ALE UWAGA - jak wyżej po
rozmowach i ZA jakiś czas wyna-
jęcie 10zł 606-758-757

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

BIAŁYSTOK, 30m², Mieszkanie
1- pokojowe na ul. Solidarności,
umeblowane, na 2 piętrze
900zł/+opłaty 793-409-269

BIAŁYTSOK, os. Przydworcowe,
Mieszkanie 3 pokojowe do wy-
najęcia, umeblowane od zaraz,
1.150zł/+opłaty 793-409-269

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

B IAŁYS TO K, Pokój przy ul.
Waszyngtona 25, blok z cegły
650zł/+liczniki 732-473-902

BIAŁYSTOK, ul. Wschodnia 14,
Wynajmę (odstąpię ) pokój z
kuchnią jednej samotnej, oso-
bie. 610zł 537-304-904

CZYŻEW, Wynajmę działkę 75 a z
budynkiem gospodarczym o pow.
120m². 500zł 785-189-063

KLEOSIN, 20m², Wynajmę kawa-
lerkę przy Politechnice, wolna od
15.12.2021, kaucja. 600zł/+opła-
ty 789-090-234

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

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

BIAŁSYTOK, Wynajmę mieszka-
nie 2-pokojowe 48m². 1.500zł
881-410-077

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

B I A ŁY S TO K , ul. Mieszka I,
Wynajmę pokój mężczyźnie, bez
kaucji. 600zł 512-571-480

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

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

BIAŁYSTOK, os. Zielone Wzgórza,
Wynajmę pokój umeblowany
450zł 601-884-260

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój
umeblowany, Internet, tele-
wizja bez dodatkowych kosz-
tów, os. Pieczurki 600zł/całość
604-678-359

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

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

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

BIAŁYSTOK, nowe 2 pokojowe
mieszkanie, aneks, I piętro, cegła,
duży balkon, przy ul.Jurowieckiej
15 1.500zł 732-473-902

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Antoniukowska, 
pokój 550zł/całość 692-926-837

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

BIAŁYSTOK, os. Piasta, pokój 
do wynajęcia w mieszkaniu 3 
pokojowym. Pani nie palącej.  
450zł/+liczniki 857-419-343

BIAŁYSTOK, 25m², ul. Konstytucji, 
pokój dwuosobowy, umeblo-
wany od zaraz. 400zł/osobę
731-164-498

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

CZARNA Białostocka, 33m², ul. 
zeromskiego, wynajme mieszka-
nie w bloku czarna bialostocka 
po remoncie 4-pietro czescio-
wo umeblowane 1350zl +woda i 
prad kaucja 1500zl nowa kuchnia 
1.350zł 792-624-206

B I A Ł Y S T O K , 3 5 m ² ,  o s . 
Mickiewicza, wynajmę mieszka-
nie dla 1 osoby, pokój z dużym 
balkonem z kuchnią i łazienką. 
Kontakt po 16-tej. 800zł/+liczniki
739-568-078

BIAŁYSTOK, ul. Konstytucji 
3-maja, wynajmę mieszkanie, 
umeblowane, od zaraz. 400zł
793-409-269

Wynajem krótkoterminowy

AUGUSTÓW, Dom na sylwestra i 
święta ok. 40 osób, nad jeziorem, 
3 łazienki, 2 tarasy, 2 salony, kuch-
nia, sauna, jacuzzi i bar. 1.500zł/
doba 692-926-837

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

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, wynajmę kawalerkę 
500-457-371

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

BIAŁYSTOK, Małżeństwo po 50-
tce, wynajmie mieszkanie od za-
raz może być nie umeblowane, 
niedrogo. 731-164-498

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

Kupię

 ĭ BIAŁYSTOK, KUPI MIESZKA
NIE W BIAŁYMSTOKU PAR
TER LUB 1 2 PIĘTRO, DWU
STRONNE Z BALKONEM,
NIEWYSOKI BUDYNEK Z CE
GŁY, DWUSTRONNE BEZPO
ŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA
ZA GOTÓWKĘ. 694-897-532

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

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

 ĭ JUCHNOWIEC DOLNY,
KUPIE SIEDLISKO W GMINIE
JUCHNOWIEC 507-176-171

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

22 OFERT Y DEWELOPERÓW 508 353 278

Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3,

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

Osiedle 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!

790.000zł
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



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

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

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

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

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

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

Meble

2 fotele prod. duńska, 89 cm. wys.
350zł/szt. 505-214-627 Białystok 

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

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

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

LEKKIE meble, bufet - wys.107 dł.
137cm, bufet-sza  a, 2 drzwiczki,
szuflada - 107cmx69cm, witry-
na przeszklona, wys.107, stolik
pod TV z szufl adą i półką - wys.
60cm 1.900zł/całość 505-214-
627 Bialystok 

NOWA wersalka w kolorze sza-
rym, jednolitym, na sprężynie, z
pojemnikiem na pościel, lepszy
gatunkowo materiał. 660zł 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 

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

STOLIK 60 cm, antyk 600zł 505-
214-627 Bialystok 

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

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

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

STÓŁ jesionowy, nowy 1.30x70cm,
lite drewno. 1.500zł504-076-810
Białystok 

STÓŁ jesionowy, nowy, 100x60cm, 
lite drewno. 1.100zł504-076-810
Białystok 

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

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

SZAFA, komoda, stolik, bardzo
ciemny brąz, cena do uzg. 400zł/
całość 531-540-521 Białystok

GABLOTY 2 szt. w aluminium, za 
szkłem jako lady. 300zł/szt. 691-
819-410 Gródek

ROGÓWKA stan bdb mało uży-
wana. 700zł509-522-750 Suwałki 

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 
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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
881-263-522 Białystok
SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z
pojemnikiem na posciel dowoz
kurierem cale podlasie 660zł
884-774-215 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
szary z pojemnikiem na posciel
dowoz gra  s na terenie bialego-
stoku-zapewniamy wnoszenie
odplatnie za oplata 660zł 884-
774-233 Białstok
SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie bez boczkow kolor
szary-500zl 660zł 537-191-795
Białystok 
SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie bez boczkow kolor
szary-500zl 660zł 881-564-250
Białystok 
SPRZEDAM nowa wersalke w
kolorze szarym na sprezynie z
pojemnikiem na posciel 660zł
696-774-177 Białystok
STÓŁ+4 krzesła. 400zł 795-999-
550 Białystok
SZAFKA na buty, Szerokość ok
120x89x60cm 170zł 796-335-
325 Białystok
ŁÓŻKA drewniana z materac o
wym. 90x200 2 sztuki. 80zł/szt.
633-900-838 Białystok
ŻYRANDOL mosiężna 6 ramion,
60 cm 1.100zł/szt. 505-214-627
Bialystok 
ŻYRANDOLE, krynkiety, lampy,
cena 30-500 zł za sztukę30zł/szt.
602-634-044 Zabłudów 

Wyposażenie wnętrz

BARDZO wygodne super kon-
strukcja. Sprzedam komplet ok
30 szt Mam zdjęcia NIE udało
się dodać ? 60zł 606-758-757
Białystok 
DRZWI pokojowe 80-tki, białe
z ornamentem, stan bdb. 50zł
888-501-191 Białystok
DYWAN 1, 30x1, 60m, st.bdb,
cena do negocjacji 100zł 504-
352-084 Białystok
DYWAN brązowy we wzorki
2, 50x 1, 80, 50zł 502-729-020
Wysokie Mazowieckie 
ELEMENTY wyposażenia miesz-
kań z lat 40 i 50 tych: meble,
krzesła, żyrandole, lampy itp, 30-
500zł szt. 602-634-044 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
KUCHENKA gazowa nieuży-
wana, nowa, tanio, cena do
negocjacji 430zł 664-090-487
Michałowo
LAMPKA stojąca na 3 żarówki
150zł 664-090-487 Michałowo 
LAMPY ścienna 10zł 692-922-
569 Białsytok 

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

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

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

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

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

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

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

DYWAN 160x230 100zł 664-090-
487 Michałowo 

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

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

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

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 

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

B A R A K O W Ó Z kompletny, 
7x2.50m, stan bdb. 8.500zł 728-
860-389 Białystok

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan 
bdb, dł. 7.5m, szer. 2.50m.  
8.000zł 697-206-827 Michałowo 

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

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

BELKA rustykalna do kominka  
170zł 516-645-195 Kolno

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

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

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

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

BOJLER elektryczny 50l, Delta, 
średnicy 44cm, wys.55cm-
-używany. Mam też: -.Biawar, 
średnicy 40cm, wys.67cm-uży-
wany -.Nowy, średnicy 40cm, 
wys.50cm. Mam też bojlery więk-
sze. 340zł 508-073-762 Białystok 
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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
7.500zł/m2, 
komórki lo-
katorskie od
4tys.zł, miej-
sca parkingo-
we od 25tys.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
7.500zł/m2, 
komórki lo-
katorskie od
4tys.zł, miej-
sca parkingo-
we od 25tys.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
7.500zł/m2, 
komórki lo-
katorskie od
4tys.zł, miej-
sca parkingo-
we od 25tys.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

AZBUDplus
Al. Piłsudskiego 20 lok. 19

15-446 Białystok
Tel : (85)710-91-28

azbudplus@gmail.com
www.azbudplus.pl

Better Home III to kolejny etap dwupoziomowych
szeregówek, które powstają w kameralnej lokali-
zacji na osiedlu Białostoczek przy ulicy Skidelskiej.

W cenie uwzględnione jest indywidual-
ne miejsce postojowe oraz ogródek. OSTAT-

NIE WOLNE LOKALE 75-76 mkw 

I kw. 2022r. Od 6.500zł/m2

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



BRAMA rozsuwana. 2.000zł 507-
627-924 Białystok 

BRODZIK akrylowy 90x90cm, 
niski-5cm, powystawowy.Mam 
też podobne 80x100, 90x100, 
80x120 i 90x120(biały i czarny).
możliwa wysyłka. 120zł 794-290-
227 Białystok

CEGŁA czerwona z rozbiórki. 1, 
20zł 571-232-731 Ełk

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

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

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

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

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

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

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

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

DR Z WI balkonowe Nowe, z 
ościeżnicą, białe, 3 szyby, zapa-
kowane fabrycznie. Wymiary szer 
87 cm wys 229 cm Nadają się na 
balkon, oranżerię, taras itp 450zł/
szt. 606-758-757 Białystok 

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

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

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

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

DRZWI wejściowe z szybą 90,
nowe. 70 0zł 884- 691-250
Białystok 

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

DRZWI zew. metalowe, ocieplo-
ne pianką, kpl. nowy goto-
wy do montażu(próg, 2 zamki,
wkładki, klamka), kolor złoty
dąb.wym.97x205cm.Drzwi pra-
we. 890zł/całość 794-290-227
Białystok 

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

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

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

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

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

GRZEJNIK elektryczny, 12 żebe-
rek. 150zł 571-232-731 Ełk

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-
616-814 Białystok 

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

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

GRZEJNIKI aluminiowe białe 4
szt. po 10 żeberek, używane, stan
bdb. Cena za jedno żeberko. 20zł/
szt. 660-636-023 Grajewo

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

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

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

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

KOMINEK elektr. z obudową,
Imitacja palacego się drewna, 
regulacja mocy grzania, nawiew.
Szer.kominka67x24x58cm, szer. 
obudowy 130x37x98.W kpl.do 
wykączemia płyty matmurowe 
230zł/szt. 508-073-762 Białystok

KOSTKA brukowa 6-kątna. 1, 
50zł/szt. 571-232-731 Ełk

KRATA metalowa, okienna o 
wym.80x110-1szt, Mam też ta-
kiego samego fasonu wieksze 
kraty otwierane o wymiarach: 
-83x1153-1szt, 143x143-2szt, 
187x124-1szt, 180x170-3szt 120zł
508-073-762 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
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I  E  K  –   PI  E  K  –   P

Zostały ostatnie 4 mieszkaniaZostały ostatnie 4 mieszkania
PPan Edward Krasowski, założyciel firmy 

Inwestycje Edward Krasowski, posiada
wykształcenie budowlane i wieloletnie 

doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej w branży deweloperskiej. W swoim
biznesie kieruje się trzema głównymi filarami 
sprawiającymi, że budynki pochodzące od firmy 
Inwestycje Edward Krasowski, są tak wyjątkowe 
i pożądane przez okolicznych mieszkańców. 
Do tych filarów należą: aktualne trendy,
stosunkowo niskie ceny, a także wysoka jakość 
materiałów budowlanych i samego wykonania.

Początkowo fi rma działała pod nazwą “Edward Krasowski” 
i skupiała się na wynajmie lokali usługowych, zakupionych 
w latach 2012 – 2016, natomiast w 2015 roku, poszerzyła swo-
ją działalność o usługi deweloperskie. Najnowszą oferowaną 
inwestycją jest osiedle „Na stoku” znajdujące się u zbiegu ulic 
Wierzbowej i Krętej w Porosłach (gmin. Choroszcz) – miejsco-
wości zlokalizowanej przy granicy Białegostoku.

To miejsce idealne dla wszystkich chcących cieszyć się spo-
kojem oraz gwarantowaną naturą, dzięki lokalizacji usytuowanej 
poza miejskim zgiełkiem, jak i możliwościami oferowanymi 
zarówno przez wojewódzkie miasto, do którego łatwy dostęp 
umożliwia nowo budowany węzeł „Porosły”.

Aktualnie trwa realizacja trzeciego – już ostatniego – etapu 
osiedla, w którego skład wejdą 4 szeregi (D, E, F oraz G), liczące 
łącznie 23 budynki. Przewidziany fi nisz inwestycji szacuje się 
na koniec 2022 roku. W kilku etapach docelowo zostaną zbu-
dowane łącznie 44 budynki, które stworzą miejsce bezpieczne 
i przyjazne rodzinom. Okolica obfi tuje w liczne tereny zielone – 
sprzyja to zdrowiu, umożliwia oddychanie świeżym, podlaskim 
powietrzem, a także stanowi zachętę do spacerów – zarówno 
tych w towarzystwie najbliższych, jak i samotnych, pozwalających 
wyciszyć organizm i natłok myśli. Z tego względu jest to okolica 
idealna dla wszystkich ceniących niezachwiany spokój i bez-
pieczeństwo oraz chcących skupić się na zacieśnianiu więzów 
rodzinnych.

Ze względu na lokalizację, a także swoje walory estetyczne
i funkcjonalne, inwestycja cieszy się niezwykle dużym zaintere-
sowaniem – zostały dostępne już tylko 4 lokale:

  Lokal E2b – w jego skład wchodzą 3 pokoje + antreso-
la/balkon i miejsce post. w cenie; metraż: 85,6 m²; cena
za m²: 4 300 zł;
  Lokal F5b – w jego skład wchodzą 3 pokoje + antreso-
la/balkon i miejsce post. w cenie; metraż: 109,6 m²; cena
za m²: 3 700 zł;
  Lokal G4b – w jego skład wchodzą 3 pokoje + antreso-
la/balkon i miejsce post. w cenie; metraż: 85,2 m²; cena
za m²: 4 000 zł;
  Lokal G5b – w jego skład wchodzą 3 pokoje + antreso-
la/balkon i miejsce post. w cenie; metraż: 85,2 m²; cena
za m²: 4 200 zł.

Osiedle „Na stoku” składa się z atrakcyjnych cenowo jednoro-
dzinnych szeregówek dwulokalowych, zarówno podpiwniczonych,
jak i niepodpiwniczonych. Dzięki możliwości wyboru, czy 
do mieszkania ma przynależeć piwnica, czy też stanowi ona 
pomieszczenie zbędne, mieszkanie dopasują do siebie zarówno 
osoby, które potrzebują dodatkowej przestrzeni na przedmioty 
zgromadzone podczas ostatnich lat oraz tworzone sezonowo 
przetwory na zimę, a także zwolennicy minimalizmu, którzy nie 
posiadają takiej ilości rzeczy, więc dodatkowa przestrzeń nie jest
im potrzebna.

Na klientów czekają zróżnicowane oferty – pierwszą z nich
jest opcja zakupu mieszkania składającego się z parteru z ogród-
kiem, natomiast drugą – piętra z balkonem oraz przestronnym 
poddaszem, przystosowanym do adaptacji na cele mieszkaniowe.
Do domów przynależą miejsca parkingowe w cenie, co w dzisiej-
szych czasach stanowi element niemalże niezbędny. Dzięki temu 
nabywcy mieszkań nie będą musieli stresować się tym, czy uda się 
znaleźć bezpieczne i znajdujące się w pobliżu miejsce na ich samo-
chód. Dodatkowo bliskość parkingu jest dużym udogodnieniem, 
zwłaszcza zimą – aby dostać się do auta wystarczy wyjść przed 
dom, bez konieczności wykonania kilkuminutowego spaceru.

Zróżnicowana ilość pomieszczeń oraz metraż sprawiają,
że każdy potencjalny zainteresowany może wybrać ofertę na mia-

rę swoich potrzeb. Mniejsze mieszkania będą idealne dla singli 
ceniących spokój, par, a także małżeństw – zarówno młodych, 
jak i tych z kilkudziesięcioletnim stażem. Większy metraż będzie 
trafnym wyborem dla rodzin oraz osób ceniących przestrzeń. 
Możliwość zakupu obiektu mieszkalnego o ilości pokoi wpisującej 
się w indywidualne preferencje usprawnia zagospodarowanie 
wnętrza – pomieszczenia, które nie zostaną wykorzystane jako 
pokoje i sypialnie domowników, mogą być strefami przeznaczo-
nymi na garderobę, pokój gościnny, dziecięcą bawialnię, pokój 
gier czy gabinet.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Firma powstała w wyniku wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej pod nazwą „Edward Krasowski” z dniem 
rozpoczęcia działalności 01.12.2011 roku, aktualnie 
po zmianie wpisu działa pod nazwą „Inwestycje 
Edward Krasowski”. Początkowo działalność polegała 
na wynajmie lokali usługowych., które zostały zakupione 
na Firmę w latach 2012 – 2016. W 2015 roku Firma 
poszerzyła swoją działalność o usługi deweloperskie. 
Siedzibą firmy jest adres biura: 15-302 Białystok 
ul. Mazowiecka 48 lok. U2. Właścicielem fi rmy jest Pan 
Edward Krasowski – posiada wykształcenie budowlane 
oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w branży developerskiej, które zdobył 
jako założyciel spółki MARKED-BUD Krasowski, 
Rogowski Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku. 
Spółka prowadziła do 2018 roku działalność w branży 
developerskiej.

KONTAKT

ul. Mazowiecka 48, lok. U2
15-302 Białystok

Telefony: 662 447 576, 508 111 344
Email: biuro@inwestycjeekrasowski.pl
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M  Z     M  Z     

Sypialnia Sypialnia 
to nie tylko ładne łóżkoto nie tylko ładne łóżko
UUrządzenie sypialni nie jest takie proste, jak może 

się wydawać. To pomieszczenie wyjątkowe,
stanowiące naszą oazę spokoju. Powinniśmy czuć 

się w nim komfortowo i bezpiecznie, dlatego warto zadbać 
o jego estetykę, klimat, jednak nie zapominać przy tym 
o funkcjonalności. Warto zrozumieć, że jest to przestrzeń 
intymna, służąca przede wszystkim wypoczynkowi, dlatego
dobrze jest podkreślić jej unikalny charakter. Powinniśmy
o nią zadbać i urządzić w taki sposób, aby wywrzeć 
określony wpływ na nasz organizm i samopoczucie.

Sposób projektowania sypialni znacząco różni się od plano-
wania pozostałych pomieszczeń. Przede wszystkim w tej części 
domu jest o wiele mniej produktów — nie wybieramy armatury 
ani AGD, jak w przypadku wymagającej kuchni czy łazienki. Tutaj 
tych wyborów jest mniej, natomiast wyzwaniem jest stworzenie 
klimatu oraz przestrzeni przyjemnej do odpoczynku. Można się 
skupić na detalach oraz specjalnych dekoracjach.

Przy projektowaniu architektka wnętrz Marta Ziemnicka, 
zwraca uwagę przede wszystkim na indywidualne potrzeby 
każdego klienta.

— Jedni potrzebują większej szafy, natomiast inni zadowolą 
się mniejszą — opowiada o potrzebach swoich klientów Pani 
Architekt — Na ogół sypialnie w blokach, czy nawet domach 
bywają niewielkie i czasem trzeba zdecydować, czy wolimy mieć 
szersze łóżko czy szafę większą o te kilkadziesiąt centymetrów. 
Są to funkcjonalne dylematy — podkreśla.

PIERWSZY KROK — ŁÓŻKO

Warto, by jednym z pierwszych kroków projektowania sypial-
ni był wybór łóżka. To najistotniejszy element sypialni i „serce” 
tego pomieszczenia. Od niego zależy jakość snu i wypoczynek, 
a co dalej za tym idzie — energia, jaką dysponujemy w ciągu dnia. 
Zarówno materac, jak i poduszki powinny mieć odpowiednią 
twardość, dostosowaną do naszych indywidualnych potrzeb. 
Wybór kołdry również powinien być dopasowany do naszych 
wymagań — zwróćmy uwagę na jej grubość oraz wypełnienie. 
Warto zadbać o odpowiednie poszewki, które nie tylko zado-
wolą estetyką, ale i wykonaniem. Należy pamiętać, że dostęp 
do łóżka powinien być łatwy z każdej strony, warto więc umieścić 
je na środku pokoju lub w miejscu, które nie zmusi nas do prze-
chodzenia nad drugą, śpiącą już osobą.

— W niedużych sypialniach stawiamy łóżko tak, jak deweloper 
zaproponował, a w rzeczywistości od łóżka do ściany pozostaje 
często 20 cm i ciężko jest przejść z jednej strony na drugą — 
mówi Marta Ziemnicka, architektka wnętrz — Wtedy okazuje 
się, że powinno ono stać w inny sposób, by ułatwić korzystanie 
z pomieszczenia.

SZAFA – TRUDNIEJSZE, NIŻ SIĘ WYDAJE

Szafa jest kolejnym meblem, którego zakup warto przemy-
śleć. Zazwyczaj kupuje się gotowe szafy lub idzie do stolarza 
z wytycznymi: trochę wieszaków, drążków, półki i kilka szufl ad 

— to zazwyczaj oznacza, że człowiek nie wie, czego potrzebuje.
Dobrym pomysłem jest zastanowienie się nad swoją garderobą, 
jej organizacją oraz omówienie jej z architektem. Niektórzy pre-
ferują składać ubrania w kostkę, inni wolą korzystać z wieszaków. 
Są osoby, które trzymają w szafi e biżuterię, krawaty, spinki czy 
okulary przeciwsłoneczne, a to wymaga specjalnych szufl adek,
o których trzeba pomyśleć wcześniej. Każda organizacja szafy 
jest inna.

— To wszystko sprawia, że nie jest tak prosto zaprojektować
szafę — wyjaśnia Marta Ziemnicka — Wizualnie możemy sobie 
coś wymyślić wcześniej. Również stolarz może coś zaproponować, 
jednak jeżeli jej nie omówmy, to w środku będzie trochę półek 
i drążków, które trzeba będzie wypełnić, natomiast po dokład-
nym zastanowieniu, liczbę półek, szufl ad i drążków wybieramy 
indywidualnie.

RODZAJE OŚWIETLENIA

Oświetlenie w sypialni można podzielić na: oświetlenie ogól-
ne, dekoracyjne oraz funkcyjne. Pierwsze z nich, ogólne, przydaje
się przy codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie. Może
nim być górna lampa zlokalizowana na sufi cie.

Oświetleniem dekoracyjnym są kinkiety i paski ledowe,
za których pomocą można stworzyć klimat. Oświetlenie funkcyjne
można podzielić dwa rodzaje. Pierwszym z nich jest oświetlenie
w środku szafy — Pani Marta proponuje je swoim klientom,
a wielu z nich, po spróbowaniu takiego rozwiązania, pozostaje
mu wiernym. Drugim rodzajem jest oświetlenie przy łóżku.

— Jest ono zależne od indywidualnych upodobań — zauwa-
ża architektka wnętrz — Ludzie przynoszą do łóżka laptop lub
książkę. Wtedy wiemy, że przyda się oświetlenie. Na tej podstawie
możemy również określić, jakie ono powinno być — być może
wystarczy lampka, ale czasem trzeba zadbać o intensywniejsze
doświetlenie.

KLIMAT

Klimat w sypialni jest niezwykle ważny, ponieważ to prze-
strzeń dedykowana wypoczynkowi. Jest kilka sposobów, w jaki
możemy go stworzyć. Jednym z nich jest inwestycja w fototapetę,
tapicerowane zagłówki lub nawet tapicerowane ściany — to ostat-
nie widoczne trendy. Można posiłkować się innymi nowościami,
takimi jak ryfl owane fronty na płycie meblowej.

Kolor ścian również jest w dużej mierze odpowiedzialny 
za panującą w pomieszczeniu atmosferę. Warto dostosować go
do swoich upodobań, z czym zgadza się architektka:

— Nie jestem w stanie zaproponować komuś, kto lubi jasne
wnętrza, ciemnej buduarowej sypialni, tworzącej ciekawy klimat,
kiedy nie jest on tej osobie zupełnie potrzebny — komentuje
Marta Ziemnicka.

Warto pamiętać, że możemy bawić się barwami w dodatkach
i nawet w stonowanym wnętrzu postawić na nietypowe akcenty.

W realizacjach dostępnych na stronie internetowej projek-
tantki wnętrz Marty Ziemnickiej można znaleźć zdjęcie sypialni,
w której wykorzystano granatowo-żółte wstawki w zagłówku

łóżka. Reszta pomieszczenia jest biała, więc wykorzystanie tych 
barw nie przytłacza, a stanowi jedynie urozmaicający akcent. 
Doświadczenie oraz sprawne oko profesjonalisty są gwarancją 
odpowiedniego doboru akcesoriów oraz kompozycji, która nie za-
szkodzi harmonii pomieszczenia ani nie przytłoczy domowników.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Marta Ziemnicka – architekt wnętrz z wykształcenia 
i zamiłowania. Pomagam każdemu, kto ma problem 
z urządzeniem wnętrza. Rozwiązuję nie tylko dylematy 
kolorystyczne i stylistyczne, ale przede wszystkim 
funkcjonalne. Tworzy wygodne wnętrza, dopasowane 
do potrzeb inwestora.

KONTAKT

Marta Ziemnicka
Białystok

Tel. 792216246
E-mail: marta.ziemnicka@hihome.pl



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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGRODZENIE betonowe 110zł
501-647-161 Grajewo

OKNA dachowe z okuciami 
Mahoń, 2szt. 200zł/szt. 571-232-
731 Ełk

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

OKNA pcv, szer, 172x42cm z de-
montażu, mam 10szt, cena za 
1szt. 260zł 794-290-227 Białystok 

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

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

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

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

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

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

OŚCIEŻNICE drewniane do drzwi, 
sosnowe nowe, cena za kpl(2 bo-
ki+belka górna.Szerokość ramiaka 
9cm, grubość 4cm.mam 10kpl 
190zł/szt. 856-751-935 Białystok 

PARKIET brzozowy.Suche, sezo-
nowane - wymiary 16, 7 x 5, 7 x 
2, 7 cm Mam 71, 5 m² przycięte 
do kantu, bez falców. Nadają się 
na nawierzchnię podłogi lub ga-
lanterię drewnianą. 20zł/m² 606-
758-757 Białystok 

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

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

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

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z 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 

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

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

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

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

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

SOSNA. 150zł/szt. 666-892-968
Mońki

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

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

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

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 

SZYNY kolejowe  5.000zł 697-206-
827 Michałowo 

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 

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 

WINDA budowlana wysokość 6m, 
gm. Piątnica 1.800zł 734-627-792
Łomża

WIRÓWKA do ubrań, Romo.
Sprawna, jak nowa 120zł 794-
290-227 Białystok

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 

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

BECZKA na wodę 1000l 500zł
733-503-760 Rumejki

BUDYNEK drewniany wymiary 
7x18 stan dobry. 9.000zł 518-
061-228 Ostrów Mazowiecka 

CEGŁA przedwojenna licówka
ozdobna 1, 50zł/szt. 505-123-
420 Choroszcz

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 metalowe zewnętrzne, 
polskie, nowy, kolor antracyt, 
grubość 56mm, kpl. gotowy do 
montażu(drzwi, próg, ościeżnica, 
klamka, 2 zamki, wkładki), do-
stępne „80” i „90:” 890zł/całość
604-922-094 Białystok

DRZWI 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 

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 

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

KUCHENKA gazowa-2 palnikowa, 
nowa, 71x37cm, kuchenka w ko-
lorze srebnym(niebieska to folia 
ochronna) 160zł/szt. 508-073-
762 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 1.190zł/całość 856-751-935
Białystok 

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

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

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

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 

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

PAR APET Y z konglomeratu, 
30x153, mam 6szt. 60zł/szt. 794-
290-227 Białystok

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

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

SKR Z YD Ł A okienne 6-sztuk 
200cmx150cm po demontażu.  
200zł 531-561-611 Zabłudów

SUPOREKS 24x16x60 3 palety, 
pozostałość po budowie 8zł/szt.
507-975-896 Białsytok

TACZKA budowlana metalowa, 
stan bardzo dobry 100zł 500-767-
728 Białystok 

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

AGD

KOMPLET sztućców w pudeł-
ku, ozdobne 150zł 506-700-513
Białystok 

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

KUCHENKA elektryczna nowa 
100zł 506-700-513 Białystok

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

KUCHENKA gazowa 4- palnikowa 
z piekarnikiem Eden 200zł 604-
249-320 Dobrzyniewo Duże 

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

LADA chłodnicza 2m z agregatem,
mało używana na wędliny 1.000zł
691-819-410 Gródek

LODÓWKA z zamrażarką używa-
na fi rmy Mastercook 300zł 722-
028-285 Białystok

MAGIEL domowy rosyjski 200zł
602-634-044 Białystok

ODKURZACZ 60zł 692-922-569
Białystok 

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

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

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

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

SPRZEDAM rower damski 26cali 
Białystok piasta tel 503391530 
56zł 503-391-530 Białystok

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

SZYBKOWAR polski, nowy  60zł
794-729-290 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 

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

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

PRALKA 400zł 505-302-976 Kolno 
|OKAP kominowy Mastercook 
ze stali nierdzewnej, szer.60cm, 
sprawny 190zł 794-290-227
Białystok 

Opał

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

 ĭ DO ZAOFEROWANIA POSIA
DAM DREWNO OPAŁOWE 
SOSNA ŚWIERK  W FORMIE

ODPADÓW POWSTAJĄCYCH 
PRZY DOCINANIU DESEK NA 
DŁUGOŚĆ. ODPADY MAJĄ 
RÓŻNA DŁUGOŚĆ OD OK 

Ą

3CM DO 30CM. 380zł/ca-
łość 514-699-970 Bialystok 

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

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 suche 100zł/mb
666-892-968 Mońki

DRZEWO rąbane.  150zł 508-995-
628 Mońki 

IGŁY maszynowe płaskie, 300szt 
605-962-475 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 

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

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

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

SPRZEDAM dłużycę sosnową
o długości 10-16 m Cena do
uzgodnienia Więcej informacji
udzielę telefonicznie 693903490
Augustów 100zł 693-903-490
Augustów

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

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

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

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

DREWNO opałowe 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, 
do centralnego ogrzewania dąb,
olcha sosna i wierzba cena od
100zł do 120 m³ 100zł/m³ 857-
373-728 Brańsk

SOSNY 80szt  600zł/m³ 728-860-
389 Michałowo

Antyki

APAR AT fotograficzny AGFA 
skrzyniowy 140zł 518-521-832
Mońki

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

KOMODA 1500-2500zł. 500zł
662-593-789 Suwałki

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-
084 Białystok

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

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

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

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

SANIE konne zabytkowe. 1.800zł
513-553-508 Olecko 

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

WÓZ dworski żelazny oryginalny,
prosze o tel. po 20. 2.600zł 600-
527-696 Suchowola

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 

Ogród

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

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

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

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

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

KOSIARKA, szerokość 165 prod. 
Kowalski, rok produkcji 2018 
3.000zł 695-738-535 Zambrów 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-
924 Białystok 

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

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

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

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

SKUP złomu. 123zł 503-057-090
Białystok

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

SPRZEDAM beczki plastikowe
220l po spozywce dobre na desz-
czowke, na szambo, na pomosty,
na przeciery wina, na wode i pa-
sze dla zwierzat 100zł 537-191-
795 Białystok 

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

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

Remontowo-budowlane

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

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

GLAZURA, terakota, altany. 728-
343-757 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

OFERUJEMY kompleksowe wy-
kończenia wnętrz pod klucz, łazie-
nek, kuchni jak i całych mieszkań, 
domów i lokali. Wykończeniami 
zajmujemy sie już od 8 lat. 
Wykonujemy m.in: - malowanie 
- gładzie gipsowe, sz 537-359-985
Białystok 

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

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

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

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

REMONTY/WYKOŃCZENIA
kompleksowo.  518-546-217
Białystok 

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

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

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

SZPACHLOWANIE, malowanie,
panele. 518-546-217 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

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

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

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe.
795-566-445 Białystok

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 
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