
AASK Biznes jest Organizacją zrzeszającą przedsiębiorców.AAJej założeniem jest rozwój biznesu poprzez AAnawiązywanie relacji i rekomendacje, jednak oprócz AA
realizacji głównego celu, spotkaniom przyświecają inne idee,
takie jak uczciwość i pomoc innym. Założyciele na ten rok
stworzyli ambitny plan, w którego skład wchodzi zarówno
dalszy rozwój grup, jak również jeszcze bardziej wyraźne 
wdrożenie poszczególnych wartości i pomoc innym.

Pomysł założenia Organizacji ASK Biznes zrodził się nieprzy-
padkowo w głowie Karola Serwatko, Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu – Karol Serwatko od kilku lat organizował 
cykliczne comiesięczne spotkania dla przedsiębiorców z branży 
budowlanej i branży nieruchomości, które z czasem zaczęły 
odbywać się coraz częściej. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, 
że w przyszłości przybiorą one formę wpływowej Organizacji. 

Wieść o śniadaniach, na których można nie tylko dobrze zjeść, 
ale również napić się kawy w miłym towarzystwie, a przy okazji 
porozmawiać o biznesie, rozniosła się również wśród przed-
siębiorców związanych z innym rynkiem, którzy wyrażali chęć 
dołączenia do takich spotkań.

– Zawsze lubiłem organizować tego typu wydarzenia. Dobrze 
się z tym wszystkim czułem. Początkowo tworzyliśmy spotkania 
dla biur nieruchomości i deweloperów, ale z czasem idea się 
rozrosła – opowiada Karol Serwatko. – Geneza powstania tego 
typu grup i organizacji jest znana od zarania dziejów. Już na fo-
rum rzymskim czy greckim ludzie spotykali się, by wymieniać 
się poglądami i współpracować ze sobą. Ta idea przetrwała lata 
i jest kontynuowana między innymi przez nas, w formie spotkań 
biznesowych przy śniadaniu i kolacji.
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Inwestycje w HiszpaniiInwestycje w Hiszpanii

HHiszpania od wielu lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród turystów wybierających
kierunek wakacyjnych wyjazdów. Co za tym idzie, jest 

jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów pod względem 
inwestycji w zakup nieruchomości. Apartament pod
wakacyjny wynajem, czy też house fl ipping, to sposób 
na lokatę kapitału dla wielu obcokrajowców. Nie jest
więc niczym zaskakującym fakt, że w Polsce również 
zyskuje coraz większe grono zainteresowanych. Należy
jednak pamiętać, że rynek nieruchomości w Hiszpanii 
rządzi się nieco innymi prawami niż w Polsce. Decyzja
o zakupie domu lub apartamentu w Hiszpanii wymaga 
dokładnego przeanalizowania następujących czynników:

  celu inwestycji,
  lokalizacji nieruchomości,
  stanu prawnego nieruchomości,
  stanu technicznego,
  źródła fi nansowania,
  rentowności inwestycji.

CEL INWESTYCJI

Zanim zapadnie decyzja o zakupie nieruchomości należy 
zastanowić się, do jakiego celu planują Państwo ją wykorzystać. 
Preferowana lokalizacja, metraż, liczba sypialni, rozkład oraz 
funkcjonalność pomieszczeń będą się zasadniczo różnić w zależ-
ności czy ma to być wymarzony dom, który będzie służył wyłącznie 
do celów prywatnych, czy też apartament na wynajem.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

Decydując się na zakup nieruchomości w Hiszpanii, przy 
wyborze lokalizacji powinni Państwo zwrócić szczególną 
uwagę na odległość od morza, lotniska, atrakcyjnych miejsc 
turystycznych, okolic pól golfowych, infrastruktury, sklepów 
oraz restauracji. Turyści zdecydowanie chętniej wybiorą noclegi 
w miejscach zlokalizowanych w popularniejszych kurortach, gdzie 
będą mieli dostęp do ogromnej ilości różnego rodzaju atrakcji, 
piaszczystych plaż i miejskich rozrywek. W tej sytuacji powinni 
państwo rozważyć zakup nieruchomości w regionach takich jak 
Costa del Sol, Costa Blanca czy Costa Brava.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

Tak jak już wspomnieliśmy, hiszpański rynek nieruchomo-
ści rządzi się nieco innymi prawami, w konsekwencji niekiedy 

stawia zagranicznych inwestorów na mało korzystnej pozycji.
Chcąc uniknąć potencjalnego ryzyka i zyskać pewność, że zakup
wybranej nieruchomości będzie w pełni bezpieczny, legalny 
i w przyszłości nie będą Państwo zmuszeni do poniesienia dodat-
kowych kosztów, warto zasięgnąć porady u hiszpańskojęzycznego
prawnika, czy też agenta nieruchomości, który jest w stanie
załatwić wszelkie sprawy formalno-prawne. Korzystając z usług
doświadczonego agenta, mogą Państwo być pewni, że zweryfi kuje
on niezmiernie istotne kwestie, które mogłyby zostać przeoczone
takie jak np.:

  uregulowanie podatku od nieruchomości został 
uregulowany,
  uzyskanie pozwolenia na budowę przez poprzedniego
właściciela,
  czy nieruchomość znajduje się w rejestrze gruntów.

STAN TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI

Przed zakupem wybranej nieruchomości warto zweryfi ko-
wać jej stan faktyczny tzn., czy zdjęcia odzwierciedlają realny 
stan techniczny. Częstym procederem właścicieli chcących uzy-
skać jak najwyższą cenę jest sprytne ukrycie wad czy usterek 
nieruchomości.

Gdy decydują się Państwo – w celach inwestycyjnych – 
na zakup nieruchomości przeznaczonej do remontu, należy 
skrupulatnie przeanalizować, czy cena jest adekwatna do sta-
nu technicznego. W przypadku, gdy nie jest wystarczająco
niska po doliczeniu do niej kosztu generalnego remontu,
zwyczajnie zakup może okazać się mało opłacalny. Warto
pamiętać o możliwości negocjacji oraz zaproponowania
własnej ceny.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Będąc obcokrajowcem chcącym zainwestować w nie-
ruchomości w Hiszpanii, można posiłkować się kredytem
hipotecznym. Otrzymanie go przez osoby spełniające określone
warunki z reguły nie stanowi większego problemu i jest zależne
głównie od statusu klienta oraz wyniku raportu wyceny nieru-
chomości. Zasadniczo osoby przyjezdne mogą uzyskać kredyt
na pokrycie kosztów zakupu nawet w 50-70%. Starając się
o kredyt hipoteczny, warto skorzystać z usług specjalisty ds.
hiszpańskiego rynku nieruchomości, który na każdym etapie
procesu uruchamiania kredytu hipotecznego zapewni pełną
i profesjonalną obsługę – dzięki temu wzrosną Państwa szanse
na korzystniejsze warunki kredytowania.

RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI

Inwestując w nieruchomości w celach zarobkowych, przed
zakupem powinno się przekalkulować jego zyskowność. W tym
celu należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  cenę nieruchomości,
  podatki i dodatkowe opłaty związane z zakupem,
  koszty utrzymania nieruchomości,
  miesięczna rata kredytu hipotecznego,
  podatek od wynajmu nieruchomości,
  stawka za wynajem,
  szacowane obłożenie domu lub apartamentu.

Jeżeli w dalszym ciągu zastanawiają się Państwo, czy warto
inwestować w nieruchomości w Hiszpanii, to odpowiedź brzmi:
zdecydowanie tak – zwłaszcza przy obecnym poziomie cen oraz
ilości dostępnych ofert, jeżeli zostanie to zrobione w sposób
rozważny i przemyślany. Pamiętajmy, pośpiech jest zwykle złym
doradcą. Jeżeli nie chcą Państwo tracić czasu na samodzielnie
poszukiwanie i rzetelną weryfi kację dostępnych na rynku ofert,
zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Dbamy o bezpie-
czeństwo kapitału naszych Klientów, a jeżeli będzie taka potrzeba
pomożemy również uzyskać 
finansowanie na zakup 
nieruchomości, natomiast 
po zakupie zaproponujemy 
rzetelną fi rmę zarządzającą 
najmem lub ekipę remonto-
wą. Zakup nieruchomości 
w Hiszpanii wydaje się być 
kuszącą inwestycją, tym 
bardziej, że podpowiemy 
na co należy zwrócić szcze-
gólną uwagę, aby przyniósł 
on oczekiwany zysk.

Tomasz Makałus

Specjalista ds. nieruchomości w Hiszpanii

Licencja PFRN Nr 12825

Tel: 666 393 777

O FIRMIE

Firma KORONA Nieruchomości od 2013 roku świadczy 
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
w Polsce i Hiszpanii zarówno na rynku wtórnym jak 
i pierwotnym. Oferujemy pełną obsługę w zakresie 
sprzedaży, zakupu i wynajmu: lokali mieszkaniowych, 
domów, działek oraz obiektów komercyjnych. Nasi 
doradcy ds. nieruchomości zapewniają kompleksowe 
wsparcie w zakresie obsługi kredytowej a działania 
reklamowe, market ingowe i  organizacyjne 
dopasowujemy do wspó łczesnych wymagań 
i oczekiwań rynku. Naszą skuteczność opieramy 
na sprawdzonych procedurach działania.
Klienci w naszym biurze są obsługiwani kompleksowo: 
począwszy od procesu wyboru, zakupu (lub sprzedaży, 
wynajmu) aż do sfinansowania transakcji (zawsze 
jesteśmy obecni na akcie notarialnym lub umowie 
najmu), pomagamy załatwić wszelkie sprawy około 
transakcyjne tj. ubezpieczenie, wydanie nieruchomości 
i przepisanie umów z dostawcami mediów.

KONTAKT

Korona Nieruchomości
ul. Legionowa 28 lok.103A

15-281 Białystok
(I piętro „błękitny wieżowiec”)

Zespół Korona Nieruchomości



500 123 174 OFERT Y BIUR NIERUCHOMOŚCI 7



8 OFERT Y BIUR NIERUCHOMOŚCI 500 123 174

JUŻ NIEDŁUGO W CENTRUM NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ JUŻ NIEDŁUGO W CENTRUM NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE MOŻNA KUPIĆ 
MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO.MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO.

JAK UZYSKAĆ DOPŁATĘ JAK UZYSKAĆ DOPŁATĘ 
DO NAWET 100 000 ZŁ?DO NAWET 100 000 ZŁ?
PPomogliśmy wielu Klientom skutecznie kupić 

mieszkanie z Programem MDM, a już wkrótce 
w naszej ofercie pojawi się możliwość 

skorzystania z nowego, równie atrakcyjnego programu. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nowy Ład wprowadził bardzo wiele zmian nie tylko w pra-
wie podatkowym – zmiany objęły także rynek mieszkaniowy. 
Wprowadzony będzie program, który ma pomóc w zakupie wła-
snej nieruchomości. „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma ułatwić 
osobom ubiegającym się o kredyt hipoteczny, otrzymanie go bez 
konieczności wykładania zgromadzonego kapitału na wkład wła-
sny. Na czym polega program #mieszkaniebezwkładuwłasnego?

PROBLEM Z WKŁADEM WŁASNYM

Obecnie uzyskanie kredytu hipotecznego jest skomplikowa-
ne. Wskazanie wiarygodności kredytobiorcy jest długotrwałym 
procesem, a ilość dokumentów, które należy złożyć, jest znaczna. 
Jest to jednak całkowicie zrozumiałe, ponieważ bank powierza 
swojemu klientowi wysoką kwotę, której oddawanie zajmie 
wiele lat. Znaczny odsetek osób ubiegających się o środki na za-
kup mieszkania w banku, przechodzi pozytywnie weryfi kację 
co do zdolności kredytowej, problemem jest jednak dla nich 
zgromadzenie jednorazowo znacznych środków na wkład własny 
kredytu, który najczęściej wynosi minimum 20% wartości nieru-
chomości, którą chce się kupić. W przypadku mieszkań o większej 
powierzchni, usytuowanych w dużych aglomeracjach, gdzie cena 
metra kwadratowego mieszkania sięga nawet kilkunastu tysięcy 
złotych, kwota potrzebna na wkład własny jest wysoka, przez 
co dla wielu przyszłych kredytobiorców również nieosiągalna.

NADCHODZĄ ZMIANY

W związku z wprowadzeniem Nowego Ładu zmianie mają 
ulec przepisy dotyczące przyznawania kredytów hipotecznych. 
Program #mieszkaniebezwkładuwłasnego ma zacząć funkcjo-
nować od 27 maja 2022 roku. W zamyśle ustawodawcy jest on 
kierowany do osób, które mają comiesięczny dochód, pozwalający 

im na regularne spłacanie swojego zobowią-
zania wobec banku, jednak dysponujących
gotówką w takiej wysokości, jaka jest wyma-
gana przez bank na wpłatę na poczet wkładu własnego.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROGRAMU?

Nowy program, który gwarantuje wkład własny kredytobiorcy, 
obejmuje kilka założeń, które mają pomóc osobom ubiegającym 
się o kredyt mieszkaniowy w uzyskaniu pozytywnej opinii banku. 
Chodzi tu przede wszystkim o:

  wniesienie gwarancji, która ma zastąpić konieczność 
wniesienia wkładu własnego,
  określony jest tu odsetek wartości nieruchomości, do któ-
rego obejmowała będzie gwarancja – jest to od 10 do 20%,
  gwarancja kwotowo nie może wynieść więcej niż 100 
000 zł,
  udzielony kredyt może pokryć nawet 100% wartości nie-
ruchomości (a nawet więcej, jeżeli nieruchomość będzie 
remontowana ze środków z kredytu).
  okres, na jaki będzie udzielony kredyt, nie będzie krótszy 
niż 15 lat.

Uczestnictwo w programie możliwe jest jedynie w przypadku 
zaciągnięcia zobowiązania w złotówkach – nie będzie można 
z niego skorzystać, jeżeli kredytobiorca będzie ubiegał się o kredyt 
w innej walucie. Nie każdy bank będzie brał udział w programie,
dlatego konieczne jest skorzystanie z tych placówek, które będą 
miały podpisaną umowę z BGK.

MOŻLIWOŚĆ SPŁATY CZĘŚCI KAPITAŁU

Biorąc udział w programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”, 
będzie istniała możliwość spłaty części zobowiązania ze środków 
uzyskanych z tytułu rodzinnego. Mowa tu o otrzymaniu dodat-
kowych środków za urodzenie drugiego oraz kolejnego dziecka. 
W przypadku narodzin drugiego potomka w okresie spłaty będzie 
to kwota 20 000 zł, jeżeli na świat przyjdzie trzecie albo kolejne 
dziecko, spłata wyniesie 60 000 zł. Kapitał w takiej wysokości
będzie spłacony przez BGK.

CZEGO TAK NAPRAWDĘ BĘDZIE DOTYCZYŁA GWARANCJA?

Gwarancja udzielona przez BGK ma zadanie zastąpić ko-
nieczność wzniesienia wkładu własnego, który do tej pory był 
wymagany w zasadzie w każdym banku. Wkład własny jest
udziałem fi nansowym kredytobiorcy w fi nansowaniu zakupu 
nieruchomości, którego wniesienie warunkuje otrzymanie kre-
dytu. Co ważne, bank udzielający kredytu hipotecznego wnikliwie 
sprawdza swoich klientów, dlatego środki na wkład własny nie 
mogą pochodzić z pożyczki. Nowe prawo znacznie ułatwia dostęp 
do kredytów dla osób, których dochody pozwolą na comiesięczną 
spłatę raty zobowiązania, jednak nie dysponują takimi oszczęd-
nościami, które umożliwią pokrycie wkładu własnego.

KTO SKORZYSTA Z „MIESZKANIA BEZ WKŁADU”?

Program skierowany jest do osób, które aktualnie nie 
są właścicielami nieruchomości. Jest to ważna informacja dla 
wszystkich, którzy w przeszłości mieli swoje mieszkanie lub 
dom, jednak je zbyły. Wyjątkiem w posiadaniu nieruchomo-
ści są rodziny z dziećmi. Rodzina z dwójką dzieci może mieć 
mieszkanie, jednak nie większe niż 50 metrów kwadratowych. 
Przy trójce dzieci powierzchnia zwiększa się do 75 m², a przy 
czwórce – do 90 m². Nie jest to program kierowany do rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej, gdyż miesięczny dochód musi 
wystarczyć na pokrycie bieżących wydatków oraz regularną 
spłatę zobowiązania.

Uzyskanie kredytu jest trudne i dość skomplikowane. 
Prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych przez bank 
dokumentów najczęściej warunkuje uzyskanie pozytywnej decyzji 
kredytowej. Centrum Nieruchomości, dzięki dużemu doświadcze-
niu doradców pomoże nie tylko znaleźć najkorzystniejszą ofertę 
kredytową, ale też wyszukać nieruchomość idealną dla Ciebie.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś, jesteśmy na www.
centrumdom.info, czekamy też na kontakt telefoniczny 85 30 
70 975.

O FIRMIE

W naszym zespole znajdują się profesjonalni agenci 
nieruchomości, doradcy fi nansowi, prawnicy oraz dział 
odpowiedzialny za marketing i obsługę informatyczną. 
Dlatego też współpracując z nami zapewniacie sobie 
Państwo obsługę na najwyższym poziomie przez 
fachowców w każdej z tych dziedzin.

Nasze atuty:

 Siedziba biura w centrum Białegostoku,

 Duży wybór ofert,

 Profesjonalni agenci,

 Szybki kontakt i realizacja,

 Wygoda i bezpieczeństwo,

 Doradztwo fi nansowe.

Nasze biuro posiada wieloletnie doświadczenie 
w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości oraz 
doradztwie kredytowym. Połączyliśmy w pary setki ludzi 
i nieruchomości. Masa pozytywnych opinii potwierdza 
naszą skuteczność.

KONTAKT

Centrum Nieruchomości
ul Sienkiewicza 44
15-004 Białystok
Tel. 85 3070975
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1 POKOJOWE

BIAŁYSTOK, 28m², os. Centrum, 
Mieszkanie o powierzchni 28m² 
w skład którego wchodzi salon 
z aneksem kuchennym, otwar-
ty przedpokój oraz łazienka po-
łączona z WC. Oferta 2063, tel 
531790134 270.000zł 531-790-
134 Centrum 

CZARNA Białostocka, 32m², ul. 
zeromskiego, cegła, Sprzedam 
mieszkanie w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostocka-po 
remoncie 199.000zł 696-774-177

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

2 POKOJOWE

BIALYSTOK, 38m², ul. Dubois, os.
Nowe Miasto, cegła, Sprzedam
mieszkanie  na  os .  Nowe
Miasto w Białymstoku, przy ul.
Dubois. Mieszkanie składa się
z 2 niezależnych pokoi, 38 m².
Stan do zamieszkania, cegła.
Kontakt 606852026. 329.000zł
606-852-026

BIALYSTOK, 46m², Mieszkanie,
dwupokojowe.  500.000zł
888-296-278

B I A ŁY S TO K , 34, 50m², os.
Centrum, Dwa pokoje z dużym
balkonem na zamkniętym osie-
dlu w centrum na 3 piętrze bloku
na os. Piaski przy ul. Żelaznej. Tel
531790139 399.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 35, 17m², os. Nowe
Miasto, cegła, niski kameralny
blok, balkon, Oferta 2056, tel
531790130 299.000zł 853-070-
975 Centrum

B I A ŁY S TO K , 35, 60m², os. 
Dziesięciny, 2 pokoje, 2 piętro, 
35, 62, do wprowadzenia, Oferta 
2074, tel 531790139 320.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 38m², os. Antoniuk,
Nieruchomość gotowa do za-
mieszkania bez dodatkowych 
nakładów finansowych, po ge-
neralnym remoncie (łącznie z wy-
mianą instalacji), Oferta 2057, tel 
531790134 335.000zł 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 

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

BIAŁYSTOK, 40m², os. Słoneczny 
Stok, cegła, Powierzchnia net-
to (bez skosów) wynosi 40 mkw, 
natomiast bru  o (po podłodze 

oraz z poddaszem) ponad 70 
mkw, Oferta 2064, tel 531790134 
340.000zł 853-070-975 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 

BIAŁYSTOK, 45, 55m², z piwni-
cą i udziałem w gruncie, osie-
dle Przydworcowe  450.000zł
691-693-448

B I A Ł Y S T O K , 4 7 m ² ,  o s . 
Białostoczek, Nieruchomość znaj-
duje się na II piętrze niskiego blo-
ku z windą z 2010r., Oferta 2069, 
tel 531790134 414.900zł531-790-
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, 20m², os. 
Bacieczki TBS, cegła, 2 pokoje, 
48, 2m², balkon, łazienka z wc, 
oddzielna kuchnia, 2 sypialnie, 
Oferta 2060, tel 531790139 
410.000zł 853-070-975 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, 32m², ul.
zeromskiego, cegła, sprzedam
mieszkanie w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostocka-po
remoncie199.000zł884-774-233

CZARNA Białostocka, 33m², ul.
zeromskiego, cegła, Sprzedam
mieszkanie w bloku 2-poko-
je+piwnica czarna bialostoc-
ka-po remoncie umeblowane
199.000zł 696-774-177
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Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie 
– dlaczego warto?– dlaczego warto?
WW dzisiejszych czasach sytuacja wielu ludzi jest Wmało stabilna, niejeden z nas posiada kredyt, 

utrzymuje rodzinę. Chcąc być odpowiedzialnym 
i przezornym powinniśmy zabezpieczyć fi nansowo 
naszych bliskich na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń. Pewność, że w trudnych momentach naszego 
życia nie zostaniemy bez środków fi nansowych 
i pomocy, da nam właśnie ubezpieczenie na życie.

Od zawsze najbardziej inspirował mnie drugi człowiek, sposób 
w jaki myśli i co kieruje jego decyzjami. Dlatego też na co dzień 
poszerzam wiedzę w tym temacie, studiując psychologię i reali-
zując kursy i szkolenia dotyczące tej dziedziny oraz pracując jako 
agent ubezpieczeniowy. Doradzam i dobieram moim klientom 
najlepsze dla nich rozwiązania w sferze ubezpieczeń na życie.

Przychodząc na spotkania do moich klientów, zadaje pytania 
i naprowadzam na ścieżkę myślenia, na którą sami by nie trafi li. 
Nie ma co się dziwić, kładąc się spać rzadko myślimy o tym, co bę-
dzie jeśli jutro nie wrócę z pracy do domu, jak w takiej sytuacji 
poradzi sobie moja rodzina? Co stanie się z moją fi rmą, kiedy nie 
będę wstanie nią zarządzać z powodu poważnego zachorowania? 
Albo jak spadnie mój standard życia na emeryturze?

Nawet jeśli o tym myślimy, to nie spieszy się nam, aby podjąć 
w tym kierunku pewne kroki.

Śmiało mogę pochwalić się tym, że moi klienci są zawsze 
bardzo wdzięczni, że pojawiłam się u nich w odpowiednim czasie 
i wspólnie zadbaliśmy o dobranie odpowiedniego rozwiązania, 
aby mieli pewność o ich byt fi nansowy w przypadkach, które 
wymieniłam.

Duża zmiana w dziedzinie ubezpieczeń na życie nastała w cza-
sach pandemii. Nawet największe poczucie „nieśmiertelności” 
klientów zostało naruszone. Może nie w przypadku wszystkich 
do tej pory opornych osób. Zawsze będą jednostki, które wiedzą 
lepiej i nie muszą się ubezpieczać. Od dawna jednak nie było 

w społeczeństwie takiej atmosfery obawy o życie i zdrowie. Nie
chodzi o to, aby daną sytuacje wykorzystywać w imię prowizji
i realizacji planów sprzedażowych agentów ubezpieczeniowych.
Bardziej myślę o misji, która towarzyszy ubezpieczeniom tego typu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą się pochwalić bardzo 
szerokim zakresem oferty ochronnej życia i zdrowia jak i pro-
duktów oszczędnościowych. Dla każdego zawsze znajdzie się
rozwiązanie. Zabezpieczyć można wszystko, trzeba tylko chcieć
i mieć osobę, która dobrze doradzi.

Moim zdaniem agent ubezpieczeniowy jest właśnie jak psy-
cholog – powinien wejść w buty klienta i znaleźć dla niego „zloty 
środek”.

W mojej ofercie klient znajdzie standardowe ubezpieczenie 
życia, możliwość konserwatywnego oszczędzania np. na emerytu-
rę, zabezpieczenie przyszłości fi nansowej dzieci oraz rozwiązania
inwestycyjne. Badam, jakie klient ma potrzeby.

NA PYTANIE

CZY WARTO MIEĆ 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?

ODPOWIADAM: 

OCZYWIŚCIE!

Polisę na życie powinien mieć każdy, bez względu na status, 
wiek, płeć czy zawód. Polisa jest potrzebna absolutnie każdemu.
Ale nie wszystkim taka sama.

Ubezpieczenie na życie jest w stanie rozwiązać naprawdę 
wiele problemów, w momencie losowych zdarzeń.

Zabezpieczać powinniśmy się na różne sposoby, zawsze po-
wtarzam moim klientom, że nie powinno się wkładać „wszystkich
złotych jajek do jednego koszyka”, dlatego warto mieć swojego
agenta, aby porządnie zadbać o poprawne zabezpieczenie.

Zapraszam do kontaktu!

Paulina Bogdan

KONTAKT

Prudential Białystok
Świętojańska Offi ce Building

ul. Świętojańska 12A
15-082 Białystok

telefon: 575 377 117
godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 9:00-17:00
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B     -        B     -        

Idealne miejsce Idealne miejsce 
na rozwój fi rmyna rozwój fi rmy
BBirkbud to fi rma budowlana, która może pochwalić 

się ogromnym doświadczeniem – jest w branży już
od trzydziestu pięciu lat, dzięki czemu oferowane przez 

nią projekty są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. 
Wpływa to również na jakość budynków – czas istnienia marki 
pozwolił na przetestowanie wielu produktów dostępnych 
na rynku, dzięki czemu obecnie korzysta ona z najtrwalszych
materiałów, cechujących się bardzo wysoką jakością.

Projekty, jakie powstają we współpracy z doświadczonymi 
architektami, są przede wszystkim bezpieczne – mają na to wpływ 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które są używane 
przy budowie. Jednym z celów przedsiębiorstwa jest prowadzenie 
ekologicznych systemów, wywierających pozytywny wpływ nie 
tylko na środowisko, ale również samopoczucie mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Birkbud zostało wykonawcą jednej z naj-
nowszych inwestycji fi rmy Śródmieście. Jest nią Kamienica 
Ogrodowa, która idealnie wkomponowuje się w panoramę tam-

tejszej części miasta, do której należą nieruchomości na rogu ulic
Sienkiewicza i Ogrodowej. Czteropiętrowy budynek wielorodzin-
ny liczy dwadzieścia jeden jasnych mieszkań zlokalizowanych
na piętrze drugim, trzecim i czwartym. Klienci mają do wyboru
różne metraże – mniejsze wynoszą 33 m³, 44 m² lub 53 m²,
natomiast większe – 67 m² oraz 81 m². Na ostatnim piętrze
usytuowany jest apartament mający aż 119 m². Budynek posiada
jedną klatkę schodową oraz windę, dzięki której mieszkańcy 
z łatwością wniosą na wyższe piętra ciężkie zakupy, a zniesienie
roweru lub dziecięcego wózka nie będzie stanowiło żadnego
problemu.

Parter i pierwsze piętro zaprojektowano w taki sposób, aby 
znajdujące się tam pomieszczenia można było zagospodarować 
jako lokale usługowo-handlowe. Są one gotowe do aranżacji – jest 
to dodatkowym udogodnieniem, ponieważ dzięki temu nabywca 
będzie mógł zrealizować swoją własną wizję wnętrza, urządzając 
przestrzeń w dowolny sposób, tworząc niepowtarzalny klimat, 
oddający charakter oferowanych przez niego usług.

Aktualnie na sprzedaż są dostępne lokale usługowo-han-
dlowo. Jest to bardzo atrakcyjna oferta, nie tylko ze względu 
na wyjątkowo korzystną cenę i umiejscowienie pomieszczeń 
w budynku mieszkalnym, ale również fakt, że inwestycja jest 
zlokalizowana w centrum miasta. Możliwość wykorzystania lokali 
jest zależna wyłącznie od wyobraźni i zapotrzebowania potencjal-
nych klientów. Dobrym pomysłem na biznes, który ma znaleźć 
się w lokalach na parterze, będzie otwarcie cukierni, piekarni, 
księgarni, fryzjera damskiego, barbera lub sklepu spożywczego. 
Każda z podanych propozycji jest interesująca, natomiast ostatnia 
z wymienionych usług ma szansę na ogromne powodzenia szcze-
gólnie w lokalu numer 2, wyróżniającym się wyjątkowo dużym 
metrażem, dochodzącym do 90 m², co daje ogromne pole do za-
oferowania licznego asortymentu czy nawet otworzenia franczyzy 
znanej i dobrze prosperującej marki. Pomieszczenia na pierwszym 
piętrze zostały przystosowane do zagospodarowania ich pod 
wszelkiego rodzaju gabinety – lekarskie, psychologiczne, a także 
pod kancelarie prawne.

Kamienica Ogrodowa jest inwestycją ponadczasową – za-
projektowano ją bazując na klasycznych barwach – czerni i bieli. 
Kształt bryły nadaje nowoczesnego charakteru, który w połączeniu 
z przestronnymi balkonami i francuskimi oknami, sięgającymi 
od podłogi aż po sufi t, daje efekt jednej z najbardziej estetycznych 
budowli w okolicy.

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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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 
199.000zł 884-774-233

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

WAR S Z AWA, 46, 40m², ul. 
Białostocka, os. Praga, własno-
ściowe blok z 1986r, do wpro-
wadzenia. 515.000zł691-748-512

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 

B I A ŁY S T O K , 43, 59m², os. 
Centrum, cegła, Nieruchomość 
mieści się na 3 piętrze w niskim 
czteropiętrowym bloku z ce-
gły, Wyposażone, umeblowa-
ne, Oferta 2066, tel 507397447 
399.000zł 853-070-975 Centrum

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

BIAŁYSTOK, 48, 17m², os. Leśna 
Dolina, składa się z 3 pokoi, od-
dzielnej kuchni, łazienki z wanną, 
osobnego wc oraz przedpokoju. 
Do mieszkania przynależy piw-
nica.Wymienione okna, Oferta 
1943, tel 507397447 279.000zł
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, 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 ŁY S TO K , 54, 40m², os. 
Sienkiewicza, Blok z cegły, I pię-
tro, W mieszkaniu wymieniono 
instalacje elektryczną oraz wy-
remontowano kuchnię. Oferta 
1955, tel 531790134 380.000zł
853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, Mieszkanie do wpro-
wadzenia, 3 pokoje, 61m², 1 
piętro, balkon, Oferta 2070, tel 
531790139 440.000zł 853-070-
975 Centrum

BIAŁYSTOK, 62, 80m², os. Leśna 
Dolina, cegła, 1998rok, ustawne, 
jasne, zadbane, Oferta 2039, tel 
507397447 395.000zł 853-070-
975 Centrum

 Białystok, 63, 89m², ul. Li-Bi ł k 63 89 ² l Li
powa, os. Centrum, cegła,

Mieszkanie położone jest w 
ścisłym centrum Białegosto-
ku na pierwszym piętrze trzy-
piętrowego budynku wybu-
dowanego w latach 60-tych. 
Na powierzchni 63, 89 mkw.
535.000zł 505-093-995 BIS 

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 - 777 464.936zł 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 

KRYNKI, 61m², Umeblowane, 
sprzęt AGD, własne ogrzewanie 
bezczynszowe, nowe okna, duża 
piwnica + budynek gospodarczy 
+ działka warzywna  90.000zł
798-906-407

POROSŁY, 109, 60m², Porosły, 
ul. Kręta, ostatnie mieszkanie w 
zabudowie szeregowej. Posiada 
antresole i balkon. Miejsce po-
stojowe w cenie. 3.850zł/mkw.
662-447-576

4+ POKOJOWE
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-pokojowy apar-
tament dwupoziomowy, stan 
deweloperski z ogródkiem 
475.000zł857-424-016 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 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

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

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

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

BIELSK Podlaski, 1m², działka
1m², KUPIĘ PARTEROWY DOM
DO ZAMIESZKANIA W BIELSKU
PODLASKIM 1zł 737-532-215

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 550.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

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

 KLEPACZE, 90, 29m², działka 313m², 
Bliźniak, w cenie 2 miejsca postojowe. 
Budynek dwukondygnacyjny, dojazd

wyłożonym kostką brukową. 589.000zł
692-080-101 Magdalena

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

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

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

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

R AFAŁÓWK A, 710m², dział-
ka 700m², Dom w dobrym sta-
nie, gotowy do zamieszkania.
170.000zł 513-136-599

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

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

SZYMAKI, 90m², działka 7500m²,
dom 3 pokoje, piwnica, siedlisko,
cisza i spokój, budynki gospodar-
cze, ogródek do uprawy warzyw,
ciekawe miejsce, 189.000zł 570-
299-000 Krzysztof  

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki,
działka 436m², segment środ-
kowy, z dużą działką, z garażem
dwustanowiskowym, stan suro-
wy zamkniety 439.000zł857-424-
016 Apogeum

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki,
działka 530m², segment skrajny,
stan surowy zamknięty 469.000zł
857-424-016 Apogeum

Z ALESIANY, 220m², działka
1250m², dom w stanie surowym
otwartym z garażem, woda,
kanalizacja, gaz. 580.000zł
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 70.000zł505-000-
939 Stok

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

NIECIECE, działka 28800m², .
144.000zł 690-124-907 Ada 

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 

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

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

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

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

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

BUDOWLANE
AUGUSTÓW, ul. Augustowska, 
działka 1260m², Do działki przy-
należy pół bliźniaka (do remontu) 
i budynek gospodarczy, centrum 
Sztabina 160.000zł 507-700-426

BIALYSTOK, działka 1903m², 
działka na przedłuzeniu ul mic-
kiewicza w Niewodnicy nargi-
lewskiej gm.j.koscielny-mpk, 
ma prad wodociąg i utwardzony 
dojazd, sucha, super pod dom, 
zdjęcia na sms, meil 195zł/mkw.
696-566-169

BIALYSTOK, działka 8280m², 
8278m² 5km za białymsto-
kiem, sucha, kształtna bardzo 
dobra do przekształcenia pod 
domy jednorodzinne i na lokate.
Niewodnica Nargilewska, prad, 
wodociąg, utwardzony dojazd, 
mpk 1.316.202zł 696-566-169

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GIŻYCKO, działka 50000m², w 
całości, częściowo uzbrojona, 
energia, woda, prawo zabudowy, 
atrakcyjne położona, z możliwo-
ścią podziału na mniejsze działki. 
130.000zł/ha 790-296-668

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

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

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

KOPLANY, działka 3537m², w 
planie zagospodarowania prze-
znaczona pod usługi, przemysł, 
uzbrojenie terenu: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, światłowód, do-
jazd MPK 1.061.100zł 857-424-
016 Apogeum

KU R I A N Y, działka 8900m², 
Działka budowlana 120zł/mkw.
609-405-958

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

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

N O W Y Laskowiec,  dzia łka 
3000m², Działka z warunkami za-
budowy na sprzedaż 190.000zł
796-141-467

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

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

 ĭ RAFAŁÓWKA, DZIAŁÓ
KA 916M², SPRZEDAM
DZIAŁKI BUDOWLANE W 
RAFAŁÓWKA OD 916 M DO
1998 M 1zł/mkw. 604-550-631

SIEMIANÓWKA, działka 1000m²,
Działka z prawem do budowy
blisko zalewu w Siemianówce,
prąd i woda przy ulicy 90.000zł
509-422-638

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  

WASILKÓW, działka 2000m²,
Wólka  Po duchowna gmi -
n a  Wa s i l k ó w 55z ł/mkw.
573-453-527

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

ZALESIANY, działka 1300m²,
prąd, woda, kanalizacja, gaz.
120zł/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
BIALYSTOK, działka 100m², kupię
ziemie rolna lub gospodarstwo
gminy Wasilków, Dobrzyniewo,
Supraśl bez pośredników! 100zł/
ha 886-913-111

BIALYSTOK, działka 17200m²,
Ziemia rolna 1h 72, kolonia
Kamionka, 300m od końcowego
105 mpk 25zł/mkw.508-366-594

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

 ĭ BIAŁYSTOK, DZIAŁKA 1M²,
KUPIE ZIEMIĘ ROLNĄ,

ŁĄKĘ, LAS NIEUŻYTKI, INNE 
ZAKRZACZONE I NIEWY
GODNE DZIAŁKI, WYŚLIJ 
NR. DZIAŁKI I MIEJSCO
WOŚĆ SMS EM LUB ZA
DZWOŃ 1zł 535-480-220

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

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

BIELSK Podlaski, os. Wyszki, dział-
ka 10000m², Wezmę w dzierża-
wę lub kupię ziemię rolną, gm. 
Wyszki, gm.Bielsk Podlaski 1zł/
ha 538-374-794

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

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

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

KLEPACZE, działka 3000m², ładna 
120zł/mkw. 856-636-454

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

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

SUR A Ż, działka 1m², Kupie 
ZIEMIĘ ROLNĄ / ORNĄ w gmi-
nie Suraż (Suraż, Końcowizna, 
Ferma, Zawyki, Doktorce, Lesznia, 
Zimnochy, Rynki, Średzińskie). 

y

T EL :  798 - 079 -121 1z ł/ha
798-079-121

SU R A Ż, działka 500000m², 
Przyjmę w dzierżawę grunty orne, 
łaki ok Suraża, Doktorc, Strabli 
695332129 1zł 695-332-129
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AASK Biznes jest Organizacją zrzeszającą przedsiębiorców.AAJej założeniem jest rozwój biznesu poprzez AAnawiązywanie relacji i rekomendacje, jednak oprócz AA
realizacji głównego celu, spotkaniom przyświecają inne idee, 
takie jak uczciwość i pomoc innym. Założyciele opracowali 
ambitny plan na ten rok, do którego należy zarówno 
dalszy rozwój grup, jak również jeszcze intensywniejsze 
wdrożenie poszczególnych wartości i pomoc innym.

Karol Serwatko – Prezes Organizacji Biznesowej ASK Biznes 
– od kilku lat organizował comiesięczne spotkania dla przed-
siębiorców z branży budowlanej i branży nieruchomości, które 
z czasem zaczęły odbywać się coraz częściej. Wtedy jeszcze nikt 
nie przypuszczał, że w przyszłości przybiorą one formę prężnie 
działającej Organizacji.

Wieść o śniadaniach, na których można porozmawiać o biz-
nesie, a przy tym dobrze zjeść i napić się porannej kawy w miłym 
towarzystwie, rozniosła się również wśród przedsiębiorców 
związanych z innym rynkiem, którzy wyrażali chęć dołączenia 
do takich spotkań.

– Zawsze lubiłem organizować tego typu wydarzenia. Dobrze 
się z tym wszystkim czułem. Początkowo tworzyliśmy spotkania 
dla biur nieruchomości i deweloperów, ale z czasem idea się 
rozrosła – opowiada Karol Serwatko. – Geneza powstania tego 
typu grup i organizacji jest znana od zarania dziejów. Już na fo-
rum rzymskim czy greckim ludzie spotykali się, by wymieniać 
się poglądami i współpracować ze sobą. Ta idea przetrwała lata 
i jest kontynuowana między innymi przez nas w formie spotkań 
biznesowych przy śniadaniu i kolacji.

SZYBKI SUKCES ORGANIZACJI

Grupa rozrosła się niezwykle szybko – w niedługim cza-
sie po jej ofi cjalnym powstaniu do Założycieli zaczęli zgłaszać 
się przedsiębiorcy z innych województw, których przyciągnęły 
wyjątkowe wartości ASK Biznes. Do takiej rozpoznawalności 
przyczyniło się m.in. zaplecze Organizacji ściśle związanej z Grupą 
Goldwing, w której skład wchodzą dwie lokalne gazety branżowe 
– tygodnik Okazje oraz miesięcznik Nieruchomości Podlaskie 
– regionalny portal nieruchomości askdom.pl oraz agencja re-
klamowa Better Vision, która kompleksowo obsługuje Klientów 
na terenie całej Polski.

Zaledwie po kilku miesiącach działania w Białymstoku, 
postanowiono założyć grupę ogólną w Olsztynie, zrzeszającą 
przedstawicieli fi rm z różnych branż.

– Pracujemy z firmami w całej Polsce. Zaczęli się do nas 
odzywać przedsiębiorcy z różnych województw, dlatego zde-
cydowaliśmy, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom tym, którzy 
chcieliby należeć do takiej grupy jak nasza, jednak do tej pory 
nie odnaleźli miejsca zgodnego z ich wartościami – opowiada 
Prezes Organizacji. – W Olsztynie mieliśmy wielu Klientów, 
a co za tym idzie, również nawiązanych relacji. ASK Biznes cieszył 
się tam wyjątkowym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy 
zorganizować spotkania i w tym miejscu.

Założycielom ASK Biznes przyświecała idea stworzenia przy-
jaznej przestrzeni, opartej na relacjach i szacunku. Tworząc 
Organizację, przyjrzeli się temu jak wyglądają inne grupy tego 

typu funkcjonujące w Polsce. Poddano analizie ich działania, 
zaobserwowano zarówno mocne, jak i słabe strony, wyciągnięto 
wnioski i stworzono innowacyjne rozwiązania, będące odpowie-
dzią na potrzeby tych osób, które nie odnalazły ich zaspokojenia 
w innych stowarzyszeniach.

IDEA BIAŁEGO WILKA

ASK Biznes działa inaczej niż pozostałe tego typu zgroma-
dzenia. Wyróżnia się przede wszystkim silnie zakorzenionymi
u podstaw wartościami, na których bazują wszystkie podej-
mowane działania. Głównym celem jest wspólna realizacja
biznesu, jednak równie istotne są wdrażane od samego po-
czątku idee, które będą wybrzmiewały coraz głośniej, w miarę
rozwoju Organizacji. Powiew nowej energii wniósł Marcin
Świsłowski, który wyszedł z inicjatywą wdrażania zasad white
wolf, czyli białego wilka. Jest to symbol przedsiębiorcy działają-
cego uczciwie, który stroni od kłamstwa i oszustwa. O wielkich
wartościach, będących wyznacznikami decyzji różnego rodzaju
stowarzyszeń słyszy się bardzo często, jednak nie zawsze są one
rzeczywistym odzwierciedleniem postępowania ich członków.
Niestety, w większości przypadków pozostają one wyłącznie
ładnie brzmiącym sloganem. Tutaj tak nie jest – wszystkie osoby 
przynależące do ASK Biznes kierują się przyjętymi zasadami,
ponieważ celem grupy było zrzeszenie ludzi, którzy swoje dzia-
łania zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym, opierają
na pewnych przekonaniach.

Idea białego wilka nie jest obca Paulinie Bogdan,
Koordynatorowi ds. Członkostwa, będącej z wykształcenia psycho-
logiem – to pojęcie funkcjonuje w psychologii biznesu od wielu 
lat, dlatego wdrożenie go w działania Organizacji bardzo jej się 
spodobało, o czym zdecydowała się opowiedzieć:

– Idea białego wilka ma na celu to, byśmy budowali grupę
rzetelnych przedsiębiorców, którzy nie tylko idą za pieniędzmi 
– chociaż jest to oczywiście główny cel stowarzyszenia bizneso-
wego, opierającego się na networkingu – ale również robią coś 
dobrego dla innych.

ZAANGAŻOWANI LUDZIE TO POŁOWA SUKCESU

Karol Serwatko, Paulina Bogdan i Eliza Markiewicz, pełniąca
funkcję Sekretarza Zarządu, to ludzie pełni zapału, którzy z en-
tuzjazmem podejmują się projektów, w których sens uwierzą.
Wkładają wiele serca w swoje działania i dokładają wszelkich
starań do tego, aby inicjatywy, nad których rozwojem czuwają,
niosły za sobą konkretne wartości. Podobnie jest z osobami,
które wspierają ASK Biznes – Mateuszem Kropiewnickim,
odpowiadającym za całe zaplecze marketingowe i spajającym
wszystko związane z funkcjonowaniem strony internetowej,
oraz Marcinem Świsłowskim, który przyszedł z ideą białego
wilka. ASK Biznes do tej pory działał w duchu white wolf, jednak 

sprecyzowanie tego oraz nadanie klarownej nazwy sprawiło, 
że wartości, którymi się kieruje są przejrzyste dla potencjalnych 
Członków.

Największym sukcesem wszelkich grup, są godni zaufania, 
zaangażowani ludzie podzielający ze sobą poglądy i kierujący 
się podobnymi wartościami. Taki zespół udało się zbudować 
w ASK Biznes, a w niedługim czasie zaczęli dołączać inne osoby, 
wyznające podobne idee.

– Jestem zwolennikiem współpracy – oznajmia Karol 
Serwatko. – Bardzo dobrze znam Paulinę i Elizę i wiem, że można 
na nie liczyć. Są bardzo kreatywne, pracowite, działają w duchu 
białego wilka. Mateusz jest moim wspólnikiem i zawsze mogłem 
na nim polegać. Wiedziałem, że ASK Biznes będzie kolejnym ele-
mentem, w którym razem się odnajdziemy i w którym będziemy 
mogli ze sobą współpracować – wspomina Prezes ASK Biznes, 
zapytany o początki Organizacji. – Kolejną osobą wspierającą 
Organizację jest Marcin Świsłowski, odpowiedzialny za przeło-
żenie wartości ducha białego wilka na działania, w taki sposób, 
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aby było to jeszcze bardziej sprecyzowane, konkretne i widoczne. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to również idea ludzi, którzy z różnych 
powodów nie zdecydowali się na wstąpienie do innych organizacji. 
My zapewniamy tu takie rozwiązania, które przyciągną dużych 
przedsiębiorców, zwykle nieuczestniczących w takich przedsię-
wzięciach ze względu na brak wdrożenia działań opierających się 
na przyjętych wartościach.

Paulina Bogdan chętnie opowiedziała o tym, dlaczego dołą-
czyła do ASK Biznes. Zaufanie i wspólne idee stanowiły główne 
czynniki odpowiadające za podjęcie takiego kroku.

– Znałam się z Karolem już jakiś czas i biznesowo bardzo mu 
ufam. Wiedziałam, że z pewnością będzie to dobrym pomysłem. 
Ta decyzja miała również drugie podłoże – tłumaczy z zaanga-
żowaniem. – Takie inicjatywy są bardzo ważne w dzisiejszych 
czasach. Konkurencja na rynku jest duża, a ci, którzy mają dobre 
relacje i są rzetelni w swoim biznesie, zostaną i będzie im się 
powodziło. Z tego względu uznałam, że wejście w ASK Biznes 
jest dobre i słuszne.

NIE TYLKO IDEE – ASK BIZNES PODEJMUJE DZIAŁANIA

Członkowie Organizacji chętnie angażują się w pomoc cha-
rytatywną. Przykładem tego jest wsparcie przez ASK Biznes
Fundacji Pomóż Im poprzez promowanie jej na Śniadaniach 
oraz zainicjowanie akcji Drzwi otwarte dla serca II, która miała 
miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Kolejnym działaniem 
na rzecz innych będzie zaangażowanie się w edukację dzieci. 
Organizacja ASK Biznes dostrzegła problem, jakim jest fakt,
że dzieci nie uczy się koncentracji na danym celu, nie edukuje się
w zakresie przedsiębiorczości oraz fi nansów, a także zauważyła, 
że dzieci w mniejszych miejscowościach mają utrudniony dostęp 
do zajęć pozalekcyjnych. Są już pierwsze plany, w jaki sposób 
oddolnie wpływać na wiedzę i umiejętności najmłodszych oraz 
przeciwdziałać lukom w systemie szkolnictwa.

Organizacja ceni wolność i brak jakichkolwiek nacisków,
dlatego daje swoim Członkom możliwość wyboru – zaanga-
żowanie w cele charytatywne nie jest obowiązkowe oraz nie
podlega żadnej ocenie. To jedna z możliwości, zgodna z ideami 
i wartościami ASK Biznes, którą można wesprzeć swoim czasem 
lub funduszami, jednak każdy indywidualnie decyduje o tym, czy 
może sobie na to pozwolić.

– Do idei białego wilka odnoszę się z wielkim entuzjazmem
– opowiada z przejęciem Eliza Markiewicz. – Każdy z nas 
chce pomagać innym. Chcemy wspierać dzieci, aby również te 
mieszkające w mniejszych miejscowościach miały wyrównane
szanse na rozwój, edukację i poszerzanie swoich umiejętności. 
Zamierzamy wesprzeć najmłodszych poprzez umożliwienie dostę-
pu do ogólnorozwojowych zajęć pozalekcyjnych m.in. tanecznych,
sportowych i artystycznych.

ASK BIZNES ROŚNIE W SIŁĘ

W planach Organizacji na ten rok jest stworzenie kolejnej
białostockiej grupy, zrzeszenie jeszcze większej ilości przedsiębior-
ców w grupie olsztyńskiej oraz rozpoczęcie działań w kolejnym 
mieście.

Następnym etapem w drodze do rozwoju poszczególnych
grup, jest wybór ich Zarządów. Jeden z nich został już wybra-
ny i należą do niego: Marta Ziemnicka (Architekt Wnętrz), 
Karolina Łabanowska (Ekspert Finansowy), Paweł Włodarczyk 
(Dyrektor Oddziału Bel-Pol Białystok), Tomasz Kiełczewski 
(Agent Ubezpieczeniowy MK Polisa) oraz Grzegorz Dąbrowski 
(BDT Białystok).

Niezwykle istotne jest założenie, że to Zarząd jest dla grupy 
– nie odwrotnie. Oznacza to, że osoby decydujące się do niego 
wstąpić nie będą zarzucane obowiązkami, ponieważ ASK Biznes 
opiera się również na szacunku i zrozumieniu, że każdy prowadzi 
swój własny biznes oraz ma własne prywatne życie.

– Naturalnym jest, że każdy powinien spędzić czas z rodziną,
zamiast zajmować się życiem Organizacji. Dlatego nie wymaga-

my ogromnego zaangażowania – wyjaśnia Prezes ASK Biznes. 
– Oczekujemy natomiast tego, by Zarząd wspierał Organizację 
i swoją grupę. Szanujemy naszych Członków i ich czas wolny.

ASK BIZNES ZASKAKUJE NAWET ZAŁOŻYCIELI

Założycielom ASK Biznes udało się stworzyć zaangażowaną
i przede wszystkim zżytą ze sobą grupę, która lubi wspólnie spę-
dzać czas. Ludzie z przyjemnością przychodzą na Śniadania, aby 
ze sobą porozmawiać, poszukać osób do współpracy i wymienić 
się rekomendacjami.

– Na naszych spotkaniach ma miejsce autentyczny networ-
king – dzieli się spostrzeżeniami Karol Serwatko. – Ludzie nie 
uciekają po spotkaniu do pracy, ale zostają na co najmniej godzi-
nę, aby ze sobą porozmawiać i zawrzeć nowe relacje. Tak dzieje 
się już od pierwszego Śniadania, co jest naszym dużym sukcesem.

– Na początku sądziłam, że czeka nas bardzo ciężka praca
i pozyskanie przedsiębiorców chcących do nas dołączyć nie bę-
dzie łatwe, dlatego, że zaczynaliśmy od zera – opowiada Paulina 
Bogdan. – Tymczasem nasi pierwsi Członkowie przystąpili 
do Organizacji, ufając nam jako ludziom. To mnie niezwykle 
ucieszyło, ale również pozytywnie zaskoczyło, że jesteśmy na tyle 
rzetelnymi przedsiębiorcami na rynku, że inni zdecydowali 
się nam zaufać. Jestem również zadowolona z faktu, że ludzie 
są otwarci na tego typu grupy i widzą w nich duży potencjał – 
dodaje z uśmiechem.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że dołączyli do nas tak warto-
ściowi i wspaniali ludzie, którzy jednoczą się i mają wspólny cel, 
nie tylko pod względem biznesowym, ale również światopoglą-
dowym, którym zależy na tym, by pomagać innym – mówi Eliza 
Markiewicz. – Najbardziej zaskoczyło mnie, że tak dużo osób 
zgłasza się do nas samodzielnie. To bardzo budujące widzieć, 
że działamy na taką skalę i nieustannie się rozwijamy.

Klaudia Barcińska

  Z  Z

białego wilkabiałego wilka
O FIRMIE

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

Świętojańska 12A
15-082 Białystok
Tel.: 575 377 117

E-mail: p.bogdan@askbiznes.pl
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Bezczynszowe miniszeregówkiBezczynszowe miniszeregówki
AAZBUD Plus jest rodzinną fi rmą, cieszącą się dobrą AAsławą na podlaskim rynku budowlanym, którejAApoczątki sięgają 1994 roku. Wieloletnie doświadczenie, AA
którym może się pochwalić, przyczynia się do tego, 
że wszystkie inwestycje są nie tylko funkcjonalne, ale 
również bezpieczne, a komfort życia w wybudowanych 
mieszkaniach jest niezwykle wysoki. Realizacje wyróżniają się 
przystępną ceną, z jednoczesnym zachowaniem najwyższych 
standardów jakości wykończenia. Przedsiębiorstwo bazuje
na najlepszych produktach oraz najnowszych technologiach,
dzięki czemu oferowane inwestycje są niezwykle trwałe.

Firma współpracuje wyłącznie z doświadczonymi specjali-
stami, posiadającymi bogate i interesujące portfolio. Na każdym 
etapie wszystkie projekty AZBUD Plus są tworzone przez pa-
sjonatów, którzy poświęcając się swojej pracy, jednocześnie się 
spełniają, co skutkuje niezwykłą dokładnością i rzetelnością 
podczas współpracy z grupą inżynierów, prawników i architektów, 

a także kreatywnością przy projektowaniu budynków. Dzięki 
doświadczonemu i zaangażowanemu zespołowi, fi rma oferuje
kompleksową obsługę i pomoc.

Do jednej z najnowszych inwestycji Dewelopera należy 
kameralna inwestycja Better Home, zlokalizowana na osiedlu 
Białostoczek przy ulicy Skidelskiej. Jest to grupowa zabudowa 
dwukondygnacyjnych lokali mieszkalnych, zlokalizowana 
w spokojnym sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Wyróżnia
się ona atrakcyjnym designem – architekci zdecydowali się 
stworzyć projekt ponadczasowy. Nowoczesna bryła przykuwa 
uwagę klasycznymi barwami i zachwyca nieszablonowym
połączeniem materiałów o różnej strukturze. Duże przeszkle-
nia, zarówno na parterze, jak i piętrze, nadają współczesnego 
charakteru oraz zapewnią ponadstandardowe doświetle-
nie wnętrz, dzięki czemu znacząco podniosą komfort życia
codziennego.

Przy wyborze swojego wymarzonego lokum, warto skupić
swoją uwagę na wyjątkowym mieszkaniu M4, znajdującym

się w budynku nr 2, będzie idealnym wyborem dla rodziny lub 
bezdzietnej pary ceniącej przestrzeń. Niewątpliwym atutem 
mieszkania jest jego funkcjonalność, co uzyskano dzięki oddzie-
leniu strefy dziennej od nocnej. Strefa dzienna, zlokalizowana 
na parterze składa się z salonu z aneksem kuchennym, toalety 
i wiatrołapu, natomiast na piętrze znajduje się sypialnia oraz dwa 
pokoje. Większy z nich może posłużyć jako lub pokój dziecięcy, 
duży gabinet czy pokój gościnny, natomiast mniejszy o metrażu 
6 m² można zagospodarować jako garderobę lub gabinet. Jego 
atutem jest otwierane okno dachowe, zapewniające bardzo dobre 
doświetlenie wnętrza. Rezygnacja z oddzielnej kuchni i połączenie 
jej z salonem jest modnym oraz wygodnym rozwiązaniem, dzięki 
któremu mieszkańcy zyskają na przestrzeni.

W trosce o funkcjonalność pomieszczeń, we wszystkich 
szeregówkach zdecydowano się na płaskie dachy, co ułatwia zago-
spodarowanie pomieszczeń. Nie naraża to przyszłych najemców 
na dodatkowe koszta w postaci konieczności zaprojektowania 
mebli na wymiar pod skośne sufi ty. Powierzchnia szeregówki 
wynosi ok. 76 m².

Metraże pozostałych lokali wynoszą od 71 m² do 76 m². 
Zapewnia to odpowiednią ilość przestrzeni zarówno dla rodzin 
z dziećmi, par i małżeństw nieplanujących potomstwa, a także 
dla osób ceniących samodzielne życie w pojedynkę. Inwestycja 
Better Home III to fantastyczne rozwiązanie dla wszystkich 
chcących podnieść jakość swojego życia i odpocząć od zatłoczo-
nych blokowisk. Do każdego mieszkania przynależy ogródek 
oraz miejsce postojowe, dlatego to fantastyczna alternatywa dla 
mieszkań w bloku.

Szeregówki są całkowicie bezczynszowe, dzięki czemu po-
tencjalni mieszkańcy decydujący się na zakup lokalu oszczędzą 
na comiesięcznych opłatach. Zostały one wybudowane w atrakcyj-
nej lokalizacji, przede wszystkim ze względu na niezwykle bliską 
odległość do centrum miasta, wynoszącą ok. 3 km, co wiąże się 
z tym, że dojazd autem do serca Białegostoku nie powinien zająć 
więcej niż zaledwie 7 minut. Przystanek autobusowy znajduje się 
bardzo blisko inwestycji, dlatego osoby nieposiadające auta nie 
powinny odczuć żadnych niedogodności związanych z konieczno-
ścią korzystania z komunikacji miejskiej. Niedaleko znajdują się 
Ogródki Działkowe oraz Rezerwat Antoniuk – miłośnicy joggingu 
oraz długich spacerów z psem będą mogli cieszyć się dużą dozą 
zieleni i świeżego powietrza.

Better Home III jest miejscem idealnym dla osób, chcą-
cych zadbać o edukację swoich pociech już od najmłodszych 
lat – w pobliżu znajdują się aż dwa przedszkola – Przedszkole 
Samorządowe Nr 4 oraz Przedszkole Niepubliczne Wyspa 
Skarbów – a także 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. 
Ponadto w odległości 750 m znajduje się Galeria M, siłow-
nia, Rossman, Biedronka, Pepco – obecność tych obiektów 
z pewnością uatrakcyjni i ułatwi życie codzienne wszystkich 
mieszkańców inwestycji.

Klaudia BarcińskaPiętroParter



TRZCIANNE, działka 6000m², 
łąka. 1.400zł 791-522-213

T UROŚŃ Kościelna, działka 
20600m², działki leśne (1, 58 ha) 
i działka rolna (0, 48 ha) cena za 
pakiet:  75.000zł 505-000-939
Stok 

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

WYSZKÓW, działka 25000m², 
ziemia orna + 2 ha łąki 15.000zł
603-883-511

ZABŁUDÓW, działka 10000m², 
Kupię ziemię rolną w gm. 
Juchnowiec Kościelny, Zabłudów 
i Turośń Kościelna.  80.000zł/ha
791-810-512

ŁYSKI, działka 10000m², Ziemia 
orna  55.000zł 603-883-511

REKREACYJNE
BIALYSTOK, działka 298m², tanio 
działka ROD rekreacyjna 298m² 
z domkiem 16m² na ul.ciołkow-
skiego lokalizacja najlepsza, sa-
siedztwo i miejsce spokojne w 
poblizu mpk nr 22, zdjęcia na sms 
lub email 37.000zł 696-566-169

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

KORYCIN, działka 1000m², Na let-
ni wypoczynek, z dostępem do 
stawu, okolice Korycina. Cena do 
negocjacji  1.000zł 603-127-486

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 364.000zł 570-299-
000 Krzysztof  

LEŚNE
BIALYSTOK, działka 2500m²,
Grunty leśne z materiałem na
zrębkę.  50.000zł/ha788-210-969

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

BIAŁYSTOK, działka 25000m²,
działka leśna znajduje się 700 m
od szosy Białystok-Lublin. Dojazd
drogą gminną w pobliżu prąd.
105.000zł 883-688-022

BIAŁYSTOK, działka 1000000m²,
głowica silnika 2, 2 dti 116KM
opel i inne 1zł 695-332-129

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

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

MOŃKI, działka 12000m², las ol-
szyna. 25.000zł 506-260-850

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

DĄBROWA Białostocka, działka 
3800m², z budynkiem gospodar-
czym 208m² i piwnicą z kamienia 
oraz placem na budowę domu 
140.000zł 603-702-300

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. 600.000zł
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 

513-471-691

JASIONÓWKA, działka 25000m², 
Rolna -budowlana  160.000zł
508-995-628

STARA Kamionka, działka 1300m², 
Działka z domkiem holender-
skim całorocznym, uzbrojona we 
wszystkie media, 6km za Sokółką 
120.000zł 518-331-837

Lokale użytkowe

GIŻYCKO, od 1990r. sklep spo-
żywczo-usługowy, własny par-
king ok 80m². 2.100zł/mkw.
605-451-014

SURAŻ, Lokal gastronomiczny w 
pełni wyposażony, Cena ne  o, 
miesięcznie.5.000zł535-951-759

GRÓDEK, Lokal handlowy, w 
Gródku. Po remoncie: alarm, ka-
mery, klimatyzacja. Akt notarial-
ny. Cena do negocjacji.180.000zł
691-819-410

SURAŻ, Lokal użytkowy. Cena 
netto, miesięcznie. 3.500zł
535-951-759

BIAŁYSTOK, ul. Gen. Wł. Andersa, 
Nowoczesny lokal handlowy 41, 
51 m² w nowej hali na Giełdzie 
ul. Gen.Andersa 40. Woda, prąd, 
ogrzewanie, ochrona. Dostęp 
do internetu światłowodowego. 
45zł/mkw. 667-123-120 PCRT

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

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

Garaże i miejsca postojowe

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

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

BIAŁYSTOK, Garaż murowa-
ny przy ul. Bema 8 35.000zł
857-421-457

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

BIAŁYSTOK, Sprzedam garaż bla-
szak na ul. Wołyńskiej, cena do 
uzgodnienia 1zł 510-715-661

B I A ŁY S TO K , ul. Żyzna, os.
Wygoda, garaż w bloku do wy-
najęcia, teren ogrodzony, wjazd 
na pilot. 220zł 609-405-958

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, ul. Upalna, os. 
Słoneczny Stok, 2 pokoje w miesz-
kaniu 3 pokojowym umeblowany. 
650zł 664-081-264

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
3 pokoje, umeblowane: roz-
kład: przedpokój, salon połączo-
ny z kuchnią, łazienka, sypial-
nia z przejściem do gabinetu. 
Koszt:1600 zł + opłaty eksplo-
atacyjne + kaucja 1.400zł 857-
424-016 Apogeum

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

HALICKIE, 152m², Dom do wy-
najęcia, z garażem, w lesie, +ka-
ucja, +opłaty. 3.000zł/+opłaty
606-282-188

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

BIAŁYSTOK, 44m², ul. Zwycięstwa,
os. Młodych, Mieszkanie 2 pok. 
umeblowane przy Zwycięstwa 
- od marca. Teren ogrodzony, 
miejsca parkingowe. W sąsiedz-
twie dworca PKP oraz Madro. 
Cena najmu: 1550zł +prąd, ka-
ucja 1500zł 1.150zł/+opłaty
502-631-155

BIAŁYSTOK, 46m², Mieszkanie w 
centrum z balkonem, najlepiej 
dla 1 osoby, kontakt po 16, wy-
najem od 1 marca 850zł/+liczniki
602-138-081

BIAŁSTOK, 35m², ul. ul. Andersa 
40, Nowoczesne lokale handlo-
we w nowej hali ul. Andersa
40.Internet światłowodowy.
Zadzwoń, wspólnie wybierze-
my lokal, który zapewni rozwój
Twojego biznesu. Cena od 40zł/
m² 516-867-741 PCRT

 BIAŁYSTOK, 39m², ul. ul. Andersa 40, 
Podlaskie Centrum Rolno–Towarowe

S.A. w Białymstoku, oferuje 
nowoczesne lokale użytkowe z 

potencjałem biznesowym. Lokalizacja:
ul. Andersa 40 Powierzchnia: 30-70 m²
(z możliwością połączenia boksów) P

42zł/+opłaty 516-867-741 PCRT
BIALYSTOK, Pokój emerytowi. 
300zł 692-922-569

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

WYSOKIE Mazowieckie, Wynajmę
dom rodzinie lub firmie, dom
w gminie Sokoły. 25zł/doba
500-722-551

BIALYSTOK, 40m², Wynajmę
kawalerkę blisko centrum.
Oddzielne wejście, 1-2 os pra-
cującym. Wymagana kaucja.
1.200zł/+opłaty 667-501-607

BIAŁYSTOK, os. Dolina Cisów,
Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe 54m² 1.500zł/+opłaty
506-301-513

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

BIAŁYSTOK, 51m², Wynajmę
mieszkanie po remoncie kapi-
talnym, przy ul. Waszyngtona,
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umeblowane. Najchętniej mło-
demu małżeństwu lub parze 
1.800zł/+opłaty 504-244-464

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

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

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

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

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

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

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

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
od zaraz do wynajęci mały pokój 
600zł/całość 792-287-528

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

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

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

BIAŁYSTOK, ul. Zwierzyniecka, 
pokój w domu jednorodzin-
nym, mężczyźnie. 510zł/całość
506-356-000

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

BIAŁSYTOK, 38, 50m², os. Wysoki 
Stoczek, wynajmę mieszka-
nie 2 pokojowe od marca. 
1.100zł/+opłaty 790-436-219

BIAŁYSTOK, ul. Wrocławska, 
wynajmę mieszkanie(odstą-
pię) 39m². cena do uzgodnienia 
1.300zł/+liczniki 537-304-904

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

BIAŁYSTOK, ul. Kontytucji 3 Maja,
wynajmę umeblowany pokój 2 
osobowy, na 10 piętrze, od zaraz. 
400zł/całość 692-482-171

Wynajem krótkoterminowy

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

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

Poszukuję do wynajęcia

BIAŁYSTOK, wynajmę kawalerkę 
500-457-371

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

BIAŁYSTOK, Małżeństwo z 2 dzie-
ci poszukuje domu do wynajęcia 
w Białymstoku i okolicy, niedro-
go, na dłuższy czas, może być do 
remontu 535-254-243

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

BIAŁYSTOK, Poszukuję mieszka-
nia do wynajęcia 2 pok najchęt-
niej na ostatnim piętrze, oraz 
osiedlu piasta oraz piasta2. Na 
dłuższy okres czasu. 733-358-733

Kupię

 ĭ BIALYSTOK, KUPIE GRUN
TY ROLNE ŁĄKI NIE

UŻYTKI. 783-433-725
BIAŁYSTOK, Kupie dzialke bu-
dowlana okolice bialegostoku
do-30km od bialegostoku do-
-65.000zl 65.000zł 696-774-177

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

BIAŁYSTOK, Kupimy każde miesz-
kanie do remontu - z zaległościa-
mi w opłatach Może być zadłu-
żone lub do remontu Spadkowe
Komornicze Po remoncie Udziały
Posiadamy mieszkania na zamia-
nę 513-511-003

BIAŁYSTOK, Kupię dom lub sie-
dlisko do remontu z działką mini-
mum 3000m² w obrębie między
Czarną Białostocką, Janowem,
K o r y c i n e m ,  K n y s z y n e m ,
Białymstokiem i Supraślem.
Klaudia 737-473-327

GMINA Sokółka, Kupię drewno 
deski blaty po budowie  100zł
574-182-521

BIALYSTOK, Kupię drewno de-
ski blaty po budowie 100zł
574-182-521

BIAŁSTOK, Kupię dużą działkę bu-
dowlaną w Białymstoku lub po-
łożoną blisko miasta. Grunty rol-
ne położone blisko Białegostoku
również mogą mnie interesować.
503-045-007

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

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

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

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

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

BIALYSTOK, Kupię las w woje-
wództwie podlaskim w każdym
stanie i wieku. Oferty z numerem
działki proszę przestawiać tele-
fonicznie lub poprzez formularz
kontaktowy. 503-045-007

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

MICHAŁOWO, Kupię ziemię rolną
lub nieużytki, całe województwo
Podlaskie. 729-927-807

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

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

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

BIAŁSYTOK, kupie garaz blaszak
w bialymstoku z miejscem do-
-1000zl 1.000zł 884-774-215
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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 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 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/m2

CENTRUM SUKIENNA. Apartamentowiec w cen-
trum dla lubiących wygodę. Mieszkanie w cen-
trum jest wygodne. Sklepy, szkoły, przychodnie
– wszystko, co potrzebne znajduje się w zasięgu 

spaceru. Dużo łatwiej o dobrą restaurację czy spa-
cer w pobliskim parku. CENTRUM SUKIENNA po-
zostaje jednocześnie w ukryciu. Zlokalizowana

przy małej osiedlowej uliczce – nie jest ekspono-
wana na hałasy i ruch samochodowy. Jest tu za-
cisznie, ale nadal – w centrum. Mieszkania mają 

sufi ty na wysokość 2,7m, co jest rzadkim przypad-
kiem na białostockim rynku. Metraże 47-109m². 

Ceny
od 6550m²

Yuniversal Podlaski,
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Rekreacyjne- osiedle Nowe Miasto- OSTAT-
NI BUDYNEK nr 9! Mieszkania z pięknym wido-
kiem na las o pow. 44-135m2, komórka lokator-
ska w cenie mieszkania, garaże na poziomie -I

III kw. 2023r. Od 7.300 zł/m2

Kamienica Starobojarska. Osiedle Bojary. Wyjątkowa 
4-piętrowa kamienica o podwyższonym standar-

dzie zlokalizowana tylko 3min od ścisłego centrum.
Ostatnie apartamenty o pow. 50-109m2. Miejsca

postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym. 
W parterze lokale usługowe o pow. 53-65m2

II kw. 2022r. 10.000 zł/m2

Osiedle Lodowa. Inwestycja zlokalizowana na osie-
dlu Zawady na granicy z Rezerwatem Antoniuk. 
Kameralne 2-pietrowe budyneczki o metrażach 

37-71m2. Komórki lokatorskie w cenie mieszkania.

IV kwartał 
2022r.

Od 7.500 zł/m2

Domy w Sochoniach. 10 domów jednoro-
dzinnych zlokalizowanych w odległej o kil-
ka kilometrów od granic miasta wsi Socho-

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

IV kwartał 
2022r.

Od 4.073zł/m2

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

IV kwartał 
2022r.

Od 7.100 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- Nowe Miasto- budy-
nek nr 8. Ostatnie dostępne mieszkanie o pow.

135m2, komórka lokatorska w cenie miesz-
kania, garaż podziemie na poziomie -1.

II kw. 2022r.
6.550 zł/m2

Ostatnie 
mieszkanie!

Domy jednorodzinne przy ul. Horodniańskiej.
Osiedle Nowe Miasto- Ostatni dom o pow. 218m2

z dużym garażem na dwa auta pod cała inwe-
stycją w garażu podziemnym. Segment goto-

wy do odbioru. Pełna infrastruktura techniczna.
Gotowe do odbioru!

II kwartał 2022r. Od 4.117 zł/m2



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

BIALYSTOK, kupie mieszka-
nie 2-pokoje w bialymstoku 
do kwoty-250.000zl 250.000zł
884-774-233

Poszukuję współlokatora

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

Meble

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

MEBLE kuchenne używane., szaf-
ki wiszące i stojące rozmiary 40 
cm, 60 cm, 80 cm., jasny beż, + 
stół kuchenny stan zadowalają-
cy. 800zł 668-214-078 Białsytok 

NOWA wersalka w kolorze sza-
rym, jednolitym, na sprężynie, z 
pojemnikiem na pościel, lepszy 
gatunkowo materiał. 680zł 791-
203-824 Białystok 

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne 
meble pokojowe cena od 200zł 
do 500zł 250zł 795-999-550
Białystok 

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

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

REGAŁ dębowy. 1.500zł 601-323-
135 Białystok 

ROGÓWKA, rozkładana. 300zł
792-605-260 Augustów

SPRZEDAM 2 kanapy rozkładane 
w dobrym stanie 400zł/szt. 857-
165-381 Mońki 

SPRZEDAM 2 solidne krzesła 
Białystok piasta tel 503391530
180zł/szt. 503-391-530 Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke bez
boczkow w kolorze brazowym
na sprezynach-500zl 660zł 884-
774-233 Białystok

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

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

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

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

SZAFKA łazienkowa nowa z 2 szu-
fl adami i koszem na bieliznę wy-
miary 30x30x80 100zł 888-296-
278 Białystok

WERSALKA nowa  1.000zł 729-
971-047 Białystok

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

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

GABLOTY 2 szt. w aluminium, za 
szkłem jako lady. 200zł/szt. 691-
819-410 Gródek

SPR ZEDAM krzesla metalo-
we 2-sztuki 160zł 792-624-206
Bialystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel,
lepszy gatunkowo materiał. 680zł
884-774-215 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w ko-
lorze szarym, jednolitym, na sprę-
żynie, z pojemnikiem na pościel,
lepszy gatunkowo materiał. 680zł
884-774-233 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalka w 
kolorze szarym, jednolitym, na 
sprężynie, z pojemnikiem na po-
ściel, lepszy gatunkowo materiał.  
680zł 696-774-177 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary jednolity lep-
szy gatunkowo material tkanina 
680zł 881-263-522 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow kolor szary-polski pro-
ducent-na sprezynach bonelo-
wych z pojemnikiem na posciel 
dowoz gratis na terenie biale-
gostoku 680zł/szt. 696-774-177
Białstok

SPRZEDAM nowa wersalke bez 
boczkow na sprezynie z pojemni-
kiem na posciel dowoz na terenie 
bialegostoku za darmo wnosze-
nie odplatnie 680zł 537-191-795
Białystok 

SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 680zł 881-
263-522 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie 680zł 884-
774-215 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke na
sprezynie -kolor szary jednoli-
ty- lepszy gatunkowo materiał z 
pojemnikiem na posciel dowoz 
kurierem cale podlasie  680zł
792-624-206 Białystok

SPRZEDAM nowa wersalke z 
boczkami na sprezynie kolor 
ciemny braz z pojemnikiem na 
posciel dowoz za darmo na tere-
nie bialegostoku 880zł 881-263-
522 Białsytok 

STÓŁ+4 krzesła. 300zł 795-999-
550 Białystok

SZAFKA na buty, Szerokość ok 
120x89x60cm 170zł 796-335-325
Białystok 

ŁÓŻKA drewniane 2 szt., 90 x 200
z materacem 50zł/szt. 663-900-
838 Białystok

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

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

Wyposażenie wnętrz

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

BUTLA gazowa nowa  140zł 795-
999-550 Białystok

DRZWI drewniane, lewe, szero-
kość 80cm, wysokość 195cm  70zł
500-767-728 Bialystok 

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

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

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

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

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

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

SCHODY drewniane z poręczą, 
szerokość 1m, długość 3m, od 
pionu -1, 5m  500zł 609-024-657
Łapy 

SPRZEDAM Falerke do ogrze-
wania pokoju lazienki sprawna 
malo uzywana 65zł 791-203-824
Bialystok

SPRZEDAM wiertarke 500wat 
Bialystok piasta tel 503391530 
43zł 503-391-530 Białystok 

WITAM sprzedam palnik na karz-
dy palny ol.j moge zrob.ć na za-
mówienie pod wymiar wysyłki itp 
399zł 573-474-954 Łapy

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

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

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

ZESTAW do mycia podłogi( mo-
p+wiadro) 20zł 504-352-084
Białystok 

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

DŁUGOŚĆ 220cm, szerokość 
110cm 350zł 888-296-278
Bialystok

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.
30zł/szt. 508-461-400 Białystok

ŻYRANDOL 30zł 692-922-569
Białystok 

ŻYRANDOL nowy drewniany
3-ramienny, brązowym. 70zł 794-
729-290 Białystok

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówko-
wy. 80zł 862-713-853 Zambrów

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ra-
mienne i kinkiety, od 20 do 60
zł. 511-240-244 Sokółka 

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

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

BECZKA ocynkowana 2000 litrów.
1.450zł 601-320-381 Białystok

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

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

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

BLOCZKI silikatowe, pozostałość 
po budowie.  2, 50zł/szt. 795-
999-550 Białystok

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

BOJLER elektryczny 50l, Delta,
średnicy 44cm, wys.55cm-
-używany. Mam też: -.Biawar,
średnicy 40cm, wys.67cm-uży-
wany -.Nowy, średnicy 40cm,
wys.50cm. Mam też bojlery więk-
sze. 340zł 508-073-762 Białystok

BRAMA garażowa uchylana 2,
30x2, 20m. 500zł 727-712-942
Wysokie Mazowieckie 
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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 

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

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

DESKA podłogowa nowa, 100m²
75zł/m² 608-720-220 Sokółka 

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

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

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

D R U T  p a s i e c z n y ,  2 0 k g .
1 2 z ł / k g . ( 8 5 ) 8 6 8 - 3 7 - 4 7
 Białystok

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

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

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

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

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 lewe 80 z
osprzętem 100zł 603-729-086
Białystok 

DRZWI drewniane z futryną,
90 prawe, szer z ościeżnicą 98,
5cm. 980zł/całość 508-073-762
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. 960zł/całość 794-290-227
Białystok 

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

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-
616-814 Białystok

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

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

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

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

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

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

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

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

KOMINEK elektr. z obudową,
Imitacja palacego się drewna,
regulacja mocy grzania, nawiew.

Szer.kominka67x24x58cm, szer. 
obudowy 130x37x98.W kpl.do 
wykączemia płyty matmurowe 
230zł/szt. 508-073-762 Białystok 

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

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

 ĭ KUPIE KOŁEK LESZCZY
NOWY, DŁUGOŚĆ 120CM, 
ŚREDNICA 5 10CM, PRO
STE, 200ZL/M³ LUB NA
SZTUKI. 200zł/m³ 515-
451-450 Białsytok

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

KUPIĘ 300 m² blachy trapezowej 
w rozsądnej cenie może być drugi 
gatunek. 1zł 661-826-954 Sokółka 4

KUPIĘ Wełnę mineralną w rolkach 
lub kawałkach odpady po budo-
wie, mogą być małe 1zł 515-076-
758 Białystok

KUPIĘ blachę z rozbiórki. 1zł 514-
951-580 Bialystok 

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

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

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

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

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

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

OLSZYNA na pniu 10 szt. 200zł/
szt. 577-502-782 Bialystok 

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

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

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

PIEC Wigas 40kw na drewno i od-
pady drewniane, powierzchnia 
grzania 400-450m² 2.000zł 798-
784-129 Białystok

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

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

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

PUSTAK gliniany, nowy, 1600 szt 
9.500zł 723-822-746 Kolno

PUSTAKI ceramiczne Zlewkowo 
1000 szt. cena do uzgodnienia  
3zł/szt. 785-476-877 Narewka 

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

PŁYTA osb 12 wymiary 230 x 100, 
transport gra  s 17zł 602-610-563
Bielsk Podlaski 

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

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości.  20zł/mb 795-999-550
Białystok 
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Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3,

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

Dolina Cisów- Białystok/Wasilków. Ostatnie dostęp-
ne mieszkanie o metrażu 82,44m2 zlokalizowane
na 4 piętrze z pięknym widokiem. Komórka loka-
torska w cenie mieszkania, garaż na poziomie -1.

Gotowe do
odbioru!

7.100 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne- osiedle Nowe Miasto- budy-
nek nr 7. „Osiedle Rekreacyjne”. Ostatnie miesz-
kanie o pow. 135m2, komórka lokatorska w cenie

mieszkania, garaż podziemne na poziomie -1.

II kwartał 2022r.
6.500 zł/m2

Ostatnie 
mieszkanie!

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

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

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

Gotowe do
odbioru!

6.700 zł/m2

Ostatnie 
Mieszkanie!

Gotowe do odbioru
Osiedle Depowa- Budynek nr 4- mieszka-
nia o powierzchni 33-66m2, osiedle Bema,

niewielka odległość od centrum mia-
sta, miejsca postojowe na poziomie -1.

III kwartał 
2023r.

Od 7.200 zł/m2

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 kwartał 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. 27-201m2, 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 28 lok. 402, 

15 – 281 Białystok
tel. 607 716 277, 733 033 975, 

696 419 900, 607 207 077
www.sokolowscynieruchomosci.pl

Inwestycja HARMONY PLACE składa się z 3 bu-
dynków powstających na popularnym osiedlu 
Zawady przy ul. Lodowej. Powstają tu miesz-

kania o powierzchni od 29,69 do 89,82 m²

zakończenie 
kwartał IV 2023

od 8300zł/m2

OSIEDLE KAKTUSOWA to nowoczesne budownic-
two w niskiej zabudowie, składające się z 7 bu-

dynków mieszkalnych, oferujących 24 loka-
le mieszkalnych, o powierzchni od 69,60m²

zakończenie 
kwartał II 
2023 roku

od 6700zł/m2

Inwestycja VENA PARK zlokalizowana jest
przy ulicy Sikorskiego na osiedlu Leśna Doli-

na w zachodniej części Białegostoku. Otocze-
nie z dwóch stron lasem gwarantuje niespo-

tykany w mieście spokój i bliskość natury.
 Składa się z 3 budynków, w niskiej zabudowie z 

garażem podziemny i miejscem do ładowania sa-
mochodów elektrycznych, oferuje 54 miesz-
kania o powierzchni od 35,44m2 do 55,71m2

zakończenie 
kwartał III 2023

od 9100zł/m2

GREEN GARDEN Jaspis 2, ul. Puchalskiego os. Ba-
gnówka – III etap to dwupoziomowe mieszkania

w zabudowie szeregowej o pow. od 67,62m²

do 77,42m² 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 5974zł/m2



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

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

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

SOSNA. możliwość sprzedaży ra-
zem z ziemią 150zł/szt. 666-892-
968 Mońki

SPRZEDAM dwuteownik 3szt 14 
po 9m, 1szt 14 po 7m, 2szt 2 po 
9m, Nowe Piekuty 80zł/mb 864-
761-655 Wysokie Mazowieckie

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 

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 

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

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 

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

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

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

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

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów

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

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

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

DRUT spawalniczy. 30zł 856-616-
814 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

OGRODZENIE 22, 5 m w tym siat-
ka powlekana 13 słupków me-
talowych, brama metalowa 4m 
szeroości i bramka 1m 1.300zł
530-103-403 Białsytok 

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

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

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

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

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

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

STOJAK do przewozu okien 
3mx2m 850zł 660-529-185
Jedwabne 

STUDNIA wodomierzowa 2mx1m 
z tworzywa sztucznego SW-1000. 
1.000zł 537-973-346 Suwałki

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

SZTACHETY z demontażu stan do-
bry frezowane obrzeże, wymiary 
102x8x2, 5cm, 250 szt. 1, 50zł/
szt. 508-929-837 Juchnowiec 
Dolny

TACZKA budowlana metalowa, 
stan bardzo dobry 240zł 500-767-
728 Białystok 

UMYWALKA 45cm z syfonem 
i szafką. 50zł 530-103-403
Białsytok

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

AGD

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

KUCHENKA elektryczna nowa 
100zł 506-700-513 Białystok

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

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

SPRZEDAM blender elektrycz-
ny. Bezpieczny przełącznik 
Praktyczny wieszak Trwałe ostrze 
Instrukcja w j.polskim Sprzęt 
NOWY w oryginalnym opakowa-
niu. 45zł 663-206-992 Białystok 

S PR Z E DA M prodiż 600wat 
Białystok piasta tel 503391530 
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

SPRZEDAM solidne biurko PRL, 
Białystok piasta tel 503391530 
4zł/szt. 503-391-530 Białystok

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

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

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

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

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

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

ZAMRAŻARKA niemiecka 3 szu-
fl ady ok 80 cm wysokości. 300zł
606-758-757 Białsytok 

ZESTAW naczyn Philipiak. Zestaw
18 elementów.Nowy.Zestaw
wraz z książką-instrukcją obsługi
naczyn z płytą!Książka z przepi-
sami Okrasy 2.800zł/całość 669-
969-320 Białystok

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

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

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

KUCHENKA gazowa z elektr. pie-
karnikiem, Amica, szer.50cm, ku-
chanka na gaz z butli, wąż przy-
łączeniowy z reduktorek w kpl.
Termoobiek i zapalarka elektr,
brak jednego iskrownika 230zł/
całość 794-290-227 Białystok

KUCHENKA gazowo - elektryczna
4-palnikowa, pół roku używana
600zł 796-303-308 Białystok 

KUC HENK A używana gazo-
wa 4-palnikowa z piekarnikiem
elektrycznym. 60zł 692-482-171
Białystok 

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

ODKURZACZ. 100zł 692-922-569
Białystok 

ODKURZACZ. 50zł 692-922-569
Białsytok

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

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

Opał

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

BRYKIET dębowy workowany.
1.200zł/t 515-076-758 Białystok

508 353 278 OFERT Y DEWELOPERÓW 23



BRYKIET dębowy, opakowanie
7, 90zł (10kg). 1.290zł/t 600-
900-969 Białystok
BRZOZA, cięta, rąbana możli-
wość transportu 200zł/m³ 602-
833-278 Zambrów
DREWNO kominkowe, suche,
120-200zł m³. 250zł/m³606-282-
188 Białystok
DREWNO opałowe 160m³, su-
che i surowe, pocięte w pieńki do
centralnego ogrzewania. Brzoza,
olcha, sosna, wierzba. 130zł/m³
857-373-628 Brańsk 
DREWNO opałowe iglaste porą-
bane sezonowane, możliwy do-
wóz. 120zł/mp 606-262-582 Ełk
DREWNO opałowe mieszane su-
che.150zł507-975-896 Białystok
DREWNO opałowe suche gałę-
ziówka, możliwy dowóz. 120zł/
mp 606-262-582 Ełk 
DREWNO opałowe, zrzyny opo-
ły, 20mp, B-stok dowóz.95zł/mb
515-076-758 Białystok
DREWNO tartaczne, paletowe
i papierowe. 650zł/m³ 788-210-
969 Bialystok
D R Z E WO opałowe 130zł/
m³ 501-259 -967 Wysokie
Mazowieckie 
DRZEWO opałowe brzoza, rąba-
ne, możliwość transportu 200zł/
m² 507-975-896 Białystok
DRZEWO opałowe mieszane
grubo rąbane 170zł/m³508-654-
114 Tykocin 
DRZEWO rąbane.  150zł 508-
995-628 Mońki 
IGŁY maszynowe płaskie, 300szt
605-962-475 Białystok 
JESION do kominka, 2 letni, gru-
bo rąbany. 200zł/m³ 508-654-
114 Białystok
KOSZE na ziemniaki lub grzyby.
40zł/szt. 507-975-896 Białystok
KOŁA z oponami zimowymi
175x65 R14 z resztkami kolców,
które można wyjąć, na 4szpilki
4x100 do vw seata itp 1zł 695-
332-129 Białystok
LODÓWKI styropianowe do
przechowywania żywności, 4szt,
poj. 100l. 150zł/całość 601-323-
135 Białystok
MIESZANE drzewo opałowe, su-
che.170zł508-978-927 Bialystok
OBRZYNY dębowe, brzozowe,
świerkowe możliwy dowóz. cena
od 80 do 120zł mp 80zł/mp606-
262-582 Ełk
OLSZYNA na pniu, 10 szt. 200zł/
szt. 577-502-782 Bialystok 
PIEŃ gruszy dł 150cm średni-
ca 45cm oraz dł.150 średnica
30cm 600zł/całość 603-702-300
Dąbrowa Białostocka 
PŁYTA nagrobkowa marmurowa
60x50cm, krzyż piaskowy. 280zł
511-240-244 Sokółka
PŁÓTNO gotowe do malowania
w ramach, 20-50zł. 20zł692-922-
569 Białystok
SKRZYNKI plas  kowe na owo-
ce 5szt. 10zł/szt. 729-966-462
Białystok 
SKRZYNKI plas  kowe na owo-
ce, 5szt. 10zł/szt. 601-323-135
Białystok 
SPRZEDAM drewno opałowe
iglaste (sosna) liściaste (brzoza,
olcha, osika) od 100zł/mp w wał-
kach 1, 25 możliwośc pocięcia w
pieńki, porąbania.drewno świe-
że, . Możliwość dowozu 130zł/
mp 695-332-129 Białystok 

SPRZEDAM drewno owocowe / 
wędzarnicze pocięte i porąbane 
.workowane po 20kg+.Drzewo śli-
wa czereśnia grusza jabłoń. Worki 
raszlowe o poj. 30l.35zł505-390-
685 Białystok

SPRZEDAM suche drzewo roz-
pałkowe, porąbane, drobne 
.Zapakowane w worki raszlowe 
-waga worka ok.7 kg. Możliwość 
dowozu do klienta za dopłatą. 
Podana cena za 1 worek 15zł
505-390-685 Białytsok

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

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

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

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

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

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

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

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

SOSNA, cięta, rąbana, możliwość 
transportu140zł/m³602-833-278
Zambrów 

Antyki

APAR AT fotograficzny AGFA 
skrzyniowy 50zł/szt. 518-521-
832 Mońki 

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-
084 Białystok

KUPIĘ Harmonię. 1zł511-928-792
Szumowo

KUPIĘ antyki, starocia, militara, 
rowery, zabawki, itp. 1zł517-332-
545 Czarna Wieś Kościelna 

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

KUPIĘ stare przedmioty ze stry-
chu, garażu itp. 1zł 605-687-075
Bielsk Podlaski 

PIANINO 1.000zł 511-928-792
Szumowo

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

PRZEDMIOTY ludowe: maselnica 
50zł, dłubanka kopańka 60zł, ko-
łowrotki 50zł i inne przedmioty, 
homonty, drewniane łopaty, stoły 
żeliwne od maszyn.50zł509-823-
238 Białystok

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

SPRZEDAM walizka podróżną 
Bialystok piasta tel 503391530 
90zł/szt. 503-391-530 Białystok

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

BLOCZEK suporex 5x20x60 szt 13 
bloczek 10X20X60 szt 10 sprze-
dam cena 2zl i 4 zl szt Bialystok 
piasta tel 503391530 pilne zalega 
na samochodzie 220zł/szt. 503-
391-530 Białytsok

FORTEPIANY zabytkowe 3szt 
cena od 7tys. do 100tys. 7.000zł
511-928-792 Zambrów
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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 ca-
łej rodziny. Mieszkania o powierzchni 36-66m2

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. 28-70m2, lokale użytkowe o pow. 
42-120m2 Obecnie w ofercie są mieszkania i lo-

kale 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. 35-70m2, 

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 92m2, na parterze z ogródkiem, 
na piętrze mieszkanie z balkonem i dużym podda-
szem (antresolą). Miejsca postojowe w cenie. Miej-
sca parkingowe dla rowerów. Osiedle na STOKU to

zaciszne, urokliwe miejsce  w bezpośrednim są-
siedztwie 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

mieszkania@birkbud.pl
www.birkbud.pl

„Złote kaskady” - Horodniany, Gm. Juchno-
wiec Kościelny. Metraże:  48m2, 52m2, 60m2, 

62m2, 68m2, 77m2. 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  6200 zł/m2

ul. Warszawska 42 A lok. U1
15-077 Białystok

tel.: (85) 732 98 21
biuro@pbmsrodmiescie.pl
www.pbmsrodmiescie.pl

Mieszkania w bloku wielorodzinnym przy 
ul. Rzemieślniczej 13 w Białymstoku: 4 pię-
tra, winda, I klatka, 20 mieszkań, 24 miej-

sca parkingowe w garażu podziemnym. Miesz-
kania o powierzchni od 32m² do 63 m².

Zakończenie: 
30.07.2022

Cena:
od 7800 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 indywidu-
alne miejsce postojowe oraz ogródek.

OSTATNIE WOLNE LOKALE 75-76m2

początek
II kwartału 

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/m2
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JAZ-BUD – J        .JAZ-BUD – J        .

Kameralne Osiedle NovowarszawskaKameralne Osiedle Novowarszawska
JJAZ-BUD jest przedsiębiorstwem budowlanym 

powstałym w 1998 roku. Ponad dwudziestoletnie
doświadczenie oraz idąca za nim jakość budynków 

sprawiają, że jest to marka ciesząca się zaufaniem,
o której słyszał niemal każdy białostoczanin.
Działalność deweloperska fi rmy aktualnie rozrosła się
do tego stopnia, by nie poprzestawać na tworzeniu 
unikalnych inwestycji wyłącznie w województwie
podlaskim i poszerzyła swoją działalność, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Mazowsza.

Warto nadmienić, że przedsiębiorstwo angażuje się w dzia-
łalność charytatywną szeregu fundacji, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych i szkół. Jest sponsorem wielu imprez sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych.

Misją Dewelopera jest tworzenie projektów wyróżniających 
się jakością i terminowością realizacji. Wyróżniający fi rmę pro-
fesjonalizm odpowiada za wysoką funkcjonalność budowanych 
mieszkań. Pasja, która towarzyszy całemu zespołowi Spółki spra-
wia, że wszelkie podejmowane działania są efektywne, a relacje 
między architektami, dostawcami i podwykonawcami – partner-
skie. JAZ-BUD skupia się na wykorzystywaniu innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu budownictwa i architektury, dzięki czemu 
tworzone inwestycje wyróżniają się cieszącą oko, ponadczasową 
estetyką. W początkowych fazach swoich projektów kieruje się 
funkcjonalną lokalizacją – tak było i w przypadku jednej z najnow-
szych inwestycji, którą jest kameralne Osiedle Novowarszawska.

Zostało ono usytuowane w miejscu pozwalającym czerpać 
korzyści z mieszkania w zacisznej, spokojnej okolicy oraz cieszyć 
się jednoczesną możliwością szybkiego dotarcia do centrum. 
Łatwy dojazd do serca miasta w tak krótkim czasie zapewnia 
komunikacja miejska, bliskość trasy ekspresowej oraz główne 
ulice, łączące osiedle z centralną częścią Białegostoku. W pobliżu 
znajduje się galeria handlowa Atrium Biała, obfi tująca w sklepy 
odzieżowe, księgarnie, supermarket, restauracje i kino. Nieopodal 
znajduje się również plaża miejska Dojlidy, która stanowi jedną 
z głównych atrakcji podczas okresu wakacyjnego – jest to miejsce 
chętnie odwiedzane przez rodziny z dziećmi m.in. ze względu 
na obecność ratowników oraz dmuchanych wodnych atrakcji.

Inwestycja będzie składać się z nowych mieszkań jedno-, 
dwu-, trzy- oraz czteropokojowych, zlokalizowanych w niskiej 
zabudowie o nowoczesnej i eleganckiej formie architektonicz-
nej, wyposażonej w windy. Metraż lokali mieszkalnych wynosi 
od 27 m² do 74 m². Istnieje możliwość wykupienia miejsca 
parkingowego tuż pod budynkiem oraz komórki lokatorskiej. 
Koszta takich udogodnień zaczyna się od 28 000 zł dla miejsca 
parkingowego oraz od 4 000 zł dla komórki lokatorskiej. W obu 

przypadkach ostateczna cena jest uzależniona od wielkości 
powierzchni.

Osiedle Novowarszawska jest idealne dla wszystkich ce-
niących wygodę i spokój, ale jednocześnie chcących korzystać 
z uroków życia w dużym, wojewódzkim mieście. Odnajdą się 

tu zarówno rodziny z dziećmi, pary i małżeństwa w różnym 
wieku, seniorzy oraz młodzi single. Terminy odbioru mieszkań 
w budynkach nr 2 i 3 są planowane od 30 kwietnia 2023 roku.

Klaudia Barcińska
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Która sauna jest dla Ciebie?Która sauna jest dla Ciebie?
BBudowa wymarzonego domu jest bez wątpienia

kwes  ą wymagającą dokładnego przemyślenia
i postępowania według wcześniej ustalonych 

wytycznych. Faktem jest, że każdy z nas ma inny gust,
a myśląc o wymarzonych czterech kątach często mamy 
znacznie odrębne wizje tego pojęcia. Ci z nas, którzy
decydują się na wybudowanie własnego domu często 
planują, lub mają gromadkę potomstwa. Coraz częściej 
jednak pary bezdzietne stawiają na duże domy z własnym
ogrodem, którego aranżacja pozwoli na przyjemne 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

SAUNA SUCHA, PAROWA CZY MOŻE RUSKA BANIA W TWOIM DOMU?

Decydując się na budowę własnego domu od podstaw, bądź 
go kupując często odgórnie zastanawiamy się nad rozmiesz-
czeniem i zaaranżowaniem każdego z pokoi. Jeżeli jesteśmy 
zwolennikami saun czy ruskich bań – które bez dwóch zdań 
są zdrową alternatywą oczyszczania ciała i duszy powinniśmy 
pomyśleć o tym, że w celu tym zagospodarować powinniśmy 
przynajmniej jedno pomieszczenie. Ci z nas, którzy dotąd nie 
interesowali się tematyką tego typu udogodnień bez wątpienia 
często zadają sobie pytanie czym różni się sauna sucha od tej 
parowej i czym tak naprawdę jest ruska bania. Dziś przyjrzymy 
się bliżej kwestii urządzenia domowego SPA i podpowiemy, który 
rodzaj naturalnego oczyszczenia powinniśmy wybrać.

DLACZEGO WŁAŚNIE SAUNY?

Już od zarania dziejów seanse z wykorzystaniem gorącego 
powietrza znane były jako uzdrawiające zabiegi dla duszy i ciała. 
Niegdyś nasi przodkowie wykorzystywali do tego celu wykopane 

jamy, czy gliniane budowle, w których obfi cie układano kamienie, 
podpalano je i polewano ziołowymi wywarami lub zwykłą wodą. 
Wierzono w to, że zabiegi takie mają na celu odprężenie i zacho-
wanie od wszelakich chorób. Chcąc urozmaicić codzienne parowe 
seanse wykorzystywano również różnego rodzaju zioła – czy to te
suszone, czy świeże – układane na rozgrzanych kamieniach da-
wały nie tylko piękny zapach ale działały kojąco i uspokajająco!

Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, że regu-
larne seanse w saunach nie tylko są kojarzone ze znakomitym 
oczyszczeniem dla naszej duszy i ciała ale przede wszystkim – 
znakomicie wpływają na naszą skórę! Wysoka temperatura, która 
panuje w saunie pomaga ponadto skutecznie usuwać z naszego 
organizmu wszelakie toksyny, bakterie i wirusy. Dzięki temu 
dzięki regularnym seansom w saunie jesteśmy znacznie zdrowsi. 
Warto dodać również, że systematyczne wygrzewanie się w zaciszu 
sauny parowej, czy suchej podnosi również naszą odporność,
dlatego też polecana jest szczególnie w okresach przejściowych 
pomiędzy poszczególnymi porami roku, kiedy to jesteśmy szcze-
gólnie narażeni na różnego rodzaju infekcje i przeziębienia.

A MOŻE RUSKA BANIA?

Ruska bania jest również rodzajem sauny, która rozpowszech-
niona została w XVIII wiecznej Rosji. Faktem jest, że odmiana
ta jest dość rzadko spotykana, mimo ogromnych korzyści dla
zdrowia, jakie wiążą się z regularnymi seansami w ruskiej bani. 
Seans taki odbywa się w temperaturze dochodzącej do maksy-
malnie 80 stopni. W swoim założeniu pomieszczenie, w którym 
poddawać będziemy się seansom ruskiej bani powinny być zbu-
dowane z drewnianych bali i jest opalana drewnem.

Wilgotność powietrza ustalana i regulowana jest poprzez
regularne polewanie nagrzanych kamieni gorącą wodą – nieraz 

z dodatkiem aromatycznych
olejków czy ziołowych eks-
traktów. Ruska bania jest
jednakże alternatywą, która
wymaga zagospodarowania
miejsca na naszej posesji,
bowiem tej formy domo-
wego, odprężającego SPA 
nie możemy zrealizować
w którymkolwiek z domów.
Do tego celu konieczne
jest wybudowanie małego
domku z bali, w którym
zainstalujemy ruską banie
i odpowiednie natryski, tu-
dzież zamówienie gotowej
„bańki” zawierającej nie-

zbędne elementy i natryski. Koszt tego typu instalacji to około 
20 tysięcy złotych.

SAUNA SUCHA, PAROWA CZY RUSKA BANIA 

– CO ZATEM WYBRAĆ

Ile osobowości – tyle opinii. Chcąc stworzyć w swoim wyma-
rzonym domu pomieszczenie relaksu powinniśmy zastanowić się 
przede wszystkim nad tym, czego oczekujemy od idealnej dla nas 
alternatywy „pokoju odprężenia”.

SAUNA SUCHA

Stawiając na pierwszym miejscu komfort i minimalizm 
postawić powinniśmy na saunę suchą, zwaną inaczej fińską. 
Decydując się na ten rodzaj sauny w zaciszu własnego domu 
powinniśmy pamiętać jednak o tym, aby przed przystąpieniem 
do jej instalacji wyłożyć parkiet z wykorzystaniem terakoty lub 
ceramicznych płytek.

SAUNA PAROWA

Na saunę parową powinni zdecydować się bez wątpienia Ci 
z nas, którzy liczą na chwile relaksu i odprężenia. Ważne jest, 
że możemy spędzić w niej znacznie więcej czasu, niżeli w suchej 
wersji, która nagrzewa się do prawie 3 razy wyższej temperatury. 
Wysoka wilgotność powietrza panująca w tym rodzaju sauny 
pozwala na długie chwile odprężenia, a korzystać z seansów 
w saunie parowej może praktycznie każdy z nas!

RUSKA BANIA

Ruska bania jest alternatywą zalecaną szczególnie tym z nas, 
którzy stawiają na ponadczasowe odprężenie, które niesie za sobą 
naturalny styl. Faktem jest, że bale, którymi pokryte jest pomiesz-
czenie ruskiej bani pozwalają na uczucie całkowitego odprężenia. 
Na ten rodzaj domowego SPA nie może pozwolić sobie jednak 
każdy z nas. Ruska bania wymaga bowiem dodatkowego miejsca, 
gdyż tej formy sauny nie możemy zainstalować w którymkolwiek 
pomieszczeniu w naszym domu, a konieczne jest wykorzystanie 
posesji.
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MASZYNA do szycia Niemiecka 
przedwojenna stan idealny 
sprawna. 5.000zł 692-922-569
Białsytok 

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

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

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

Ogród

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

HUŚTAWKA metalowa 2-osobo-
wa dla dzieci 100zł 518-457-738
Augustów 

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 

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

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

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

SPRZEDAM zbiornik mauser o
pojemności 1000 litry. Tel. kon-
taktowy 505-390-685 320zł 505-
390-685 Białystok

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

Remontowo-budowlane

DEMONTAŻ i montaż drzwi, ma-
lowanie, szpachlowanie i inne
prace wykończeniowe 690-398-
771 Bialystok 

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

MALOWANIE, szpachlowanie.
883-688-417 Białystok

MEBLE na zamówienie, kuchnie,
szafy, garderoby, komody me-
ble biurowe, sklepowe. Płatności
przelewem, kartą lub blikiem oraz
tradycyjnie gotówką 722-383-875
Szumowo

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

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

OFERUJEMY kompleksowe wy-
kończenia wnętrz pod klucz, łazie-
nek, kuchni jak i całych mieszkań,
domów i lokali. Wykończeniami

zajmujemy sie już od 8 lat. 
Tel. 537-359-985 537-359-985
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 

OFERUJEMY kompleksowe wy-
kończenia wnętrz pod klucz. 
Zajmiemy się domem, mieszka-
niem i pojedyńczym pomieszcze-
niem. Wykończeniami zajmujemy 
się już od ponad 8 lat.  537-359-
985 Białystok 

PRZYJMĘ zlecenia na szpachlowa-
nie, malowanie, płytki. 537-359-
985 Białystok 

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

REMONTY mieszkań, wykończe-
nia wnętrz, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, terakota, gres, 

suche tynki, sufi ty podwieszane, 
kamień dekoracyjny, panele pod-
łogowe. 662-686-057 Białystok 

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

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

 TYNKI agregatem 506-210-160
Białystok 

UKŁADANIE terakoty, glazury, 
paneli podłogowych. 30zł 883-
688-417 Bialystok 

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

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

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

 POSADZKI agregatem 507-489-436
Białystok 

WYKONUJĘ naprawy okien i
drzwi, serwis pogwarancyjny, 
regulacja, 508-073-762 Białystok 

WYKONUJĘ różne drobne prace, 
naprawy i remonty 508-073-762
Białystok 

WYKONUJĘ stany surowe budyn-
ków mieszkalnych, z materiałów 
własnych lub powierzonych. 606-
121-680 Białsytok 

Hydrauliczno-elektryczne

HYDRAULIK Elektryk, oświetle-
nia, Wywóz mebli, książek, ló-
żek, fotel, drzwi, RTV, AGD, zło-
mu, Bus przewóz, wynoszenie, 

Sprzątanie domu, piwnic, garaż,
tel 503391530  95zł 503-391-530
Białystok 

USŁUGI Hydrauliczno-Gazowe.
795-566-445 Białystok

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

USŁUGI hydrauliczne. 50zł 883-
688-417 Białystok

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

Transport-przeprowadzki

BAGAŻÓWKI przeprowadzki-
-drobne z ekipą, realizujemy
nietypowe zlecenia, wnoszenie,
znoszenie, przestawianie np.me-
bli. 537-191-795 Białystok 

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

BAGAŻÓWKI, przeprowadzki 
drobne z ekipą, realizujemy nie-
typowe zlecenia. 881-564-250
Białystok 

PRZEPROWADZKI drobne i śred-
nie, z pracownikami, posiadamy
busy większe i mniejsze, trans-
port mebli, agd, rtv, materiałów
budowlanych i innych. 791-593-
813 Białystok
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