
Na każdym śniadaniu ASK Biznes, przedsiębiorcy 
otrzymują możliwość dokonania prezentacji swojej 
firmy. Każda osoba, która zdecyduje się z niej 

skorzystać, dodatkowo otrzymuje dedykowane miejsce 
w miesięczniku Nieruchomości Podlaskie. W tym numerze 
Pan Michał Purwin opowie o firmie Purwin Instalacje.

Klaudia Barcińska: Proszę opowiedzieć, czym zajmuje 
się Państwa firma?

Michał Purwin: Nasza firma zajmuje się instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania i instalacjami 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Montujemy także 
kotły na każdy rodzaj paliwa, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, 
jednostki wentylacyjne, tak zwane rekuperatory, a także urządze-
nia do uzdatniania wody, odkurzacze centralne i tym podobne. 
Wszystkie prace wykonujemy głównie u klientów prywatnych 
oraz małych deweloperów.

K.B.: Od ilu lat firma działa na rynku?
Michał Purwin: Firma powstała dokładnie 6 czerwca 

2013 roku. Od tamtej pory działamy nieprzerwanie, nieustannie 
poszerzając swoją wiedzę.

K.B.: Skąd pomysł na działanie akurat w tej branży? 
Jak to się stało, że zainteresował się Pan tym tematem?

Michał Purwin: Swoje pierwsze kroki w branży stawiałem 
jako młody chłopak, pod surowym okiem mojego taty, który 
nauczył mnie bardzo wielu zagadnień z branży. Kiedy byłem 
nastolatkiem, każdy weekend spędzałem z tatą w pracy. Kiedy 
wkroczyłem w dorosłość, próbowałem odnaleźć się w innych 
branżach, jednak postanowiłem wrócić do „korzeni” i zacząłem 
pracować na własną rękę, co sprawiało mi ogromną radość. 
Wszystkie trudności odbierałem jako wyzwania – najbardziej 
spełniałem się w trudnych sytuacjach i tak zostało do dziś.

K.B.: Jakie trudności pojawiły się na początku działal-
ności i jak udało się je przezwyciężyć?

Michał Purwin: Na samym początku bardzo trudno było 
o zlecenia i ciągłość pracy, ponieważ byłem zaledwie 23-letnim 
chłopakiem. Ludzie bali się powierzyć mi swoje domowe insta-
lacje. Jednak ze zlecenia na zlecenie, ludzie zaczynali doceniać 
moje umiejętności i opinia na mój temat zaczęła rozchodzić się 
„pocztą pantoflową”. Później było już tylko coraz lepiej.
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KOMPETENCJE MIĘKKIE – KLUCZ DO SUKCESU W ZAWODZIE AGENTA 
NIERUCHOMOŚCI

POŚREDNIK  
I JEGO UMIEJĘTNOŚCI
Czy każdy może zostać pośrednikiem? Tak, jak najbardziej. 

Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że agent 
nieruchomości to dużo więcej niż sprzedawca oferujący 

produkt. Do zadań agencja należy kojarzenie stron transakcji, 
prowadzenie prezentacji i negocjacji, czuwanie nad stanem 
prawnym nieruchomości oraz monitorowanie przebiegu jej 
sprzedaży – w Internecie, w dokumentach i w tzw. „realu”.

Agenta nieruchomości obowiązuje znajomość odpowied-
nich przepisów prawnych oraz co najmniej lokalnego rynku 
nieruchomości. Powinien być dyspozycyjny, komunikatywny, 
a także wyróżniać się odpornością na stres. Takie wymagania 
można wyczytać z ustawy oraz znaleźć w różnych ogłoszeniach 
rekrutacyjnych typu „dołącz do naszego zespołu”. To z pewnością 
wystarczy, aby zacząć przygodę z branżą.

Jeśli jednak chcemy w niej zostać na dłużej, przetrwać i od-
nieść sukces, czytaj: być skutecznym, a w związku z tym zarabiać 
– musimy sięgnąć po dużo głębsze, ale równie niezbędne zasoby. 
Takie, które definiują nas nie tylko jako agenta, ale także jako 
opiekuna, mediatora czy doradcę. Henry Ford powiedział kiedyś: 
„Jeśli w ogóle jest jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności 
przyjęcia punktu widzenia innych i patrzenia na rzeczy zarówno 
z pozycji rozmówcy, jak i własnej”. Empatia, bo o niej mowa, 
to tylko jedna z kompetencji miękkich, która w pracy pośrednika 
przekłada się bezpośrednio na jakość pracy z klientem oraz pracy 
w zespole. Jeszcze niedawno postrzegana jako słabość, aktual-
nie bardzo pożądana przez pracodawców – również w branży 
nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ pozwala budować zaufanie 
i relacje, co stanowi pierwszy krok do długofalowej współpracy. 
Jest to bardzo solidna podstawa do tego, aby proces sprzedaży 
przebiegł sprawnie i komfortowo, bez względu na okoliczności. 
Empatia pomaga nie popaść w rutynę pośrednikom z długim 
stażem – każda transakcja to inny „przypadek”. To niezwy-
kle przydatna kompetencja, w szczególności przy zachowaniu 
odpowiednich proporcji pomiędzy faktycznym zrozumieniem 
i wsłuchaniem się w potrzeby klienta a przyjmowaniem na swoje 
barki pełnego pakietu jego oczekiwań.

Umiejętność pracy w zespole – brzmi banalnie, dopóki nie 
okaże się, że w naszej drużynie „grają” również: pani z geodezji, 
architekt z urzędu miejskiego, sekretarka spółdzielni mieszkanio-
wej, notariusz, inspektor nadzoru budowlanego i rzeczoznawca 
majątkowy. Dzieje się to tym samym czasie, nierzadko w jednej 
transakcji. To moment kiedy pośrednik może, a często nawet 
musi, przyjąć różne role: od kapitana zespołu koordynującego 

podaniami i przepływem informacji, po zawodnika na ławce 
rezerwowych cierpliwie czekającego na swoją kolej.

Komunikacja i swoboda w nawiązywaniu kontaktów okazują 
się w tym przypadku kluczowe. Jako pośrednik z dość długim 
stażem postrzegam pracę w zespole również w nieco szerszym 
znaczeniu: jako współpracę w branży – z innymi agentami i biu-
rami nieruchomości. Razem możemy zdecydowanie więcej. 
I nie chodzi tu tylko o wypożyczenia ofert, skuteczną sprzedaż 
i spotkania branżowe. Partnerskie relacje oraz wspólne cele biz-
nesowe sprawiają, że uczymy się od siebie nawzajem, tworzymy 
nową jakość na rynku, a klienci postrzegają nasz zawód bardziej 
przychylnie.

Profesjonalizm to podstawa, ale nawet najskrupulatniej 
przygotowana i sprawdzona oferta wymaga kreatywności i ela-
styczności w działaniu. Sprzedaż nieruchomości przypomina 
czasem bieg z przeszkodami – możesz trafić na łatwy slalom lub 
wspinaczkę skałkową. Nigdy nie wiadomo. Oferta się nie sprzeda-
je? Może warto zastosować lepszą formę promocji, zorganizować 
dzień otwarty i zaprosić innych do współpracy. Klient narzeka? 
Zadzwoń, wysłuchaj – być może zmieniły się jego oczekiwania, 
więc dowiedz się o tym, by następnie podzielić się pomysłami, 
jak rozwiązać problem. Strony się nie dogadują? Zaproponuj 
spotkanie i wytłumacz proces transakcji – bądź krok przed nimi, 
przecież znasz temat najlepiej. Uruchom abstrakcyjne myślenie 
i przełóż to na konkretne działania – znajdziesz rozwiązanie, 
a klient Ciebie poleci. Bazuj na swoim doświadczeniu, ale nie 
powielają schematów, które się nie sprawdziły. Nawet jeśli po-
jawią się trudności nie do pokonania i nie dojdzie do sprzedaży, 
nabierzesz nowego doświadczenia, a właściciel nieruchomości 
nie zarzuci Ci, że „nic się nie działo”.

Prawdziwy agent powinien również umiejętnie zarządzać 
czasem. To jedna z nielicznych kompetencji miękkich, której 
można się nauczyć – jest mniej interpersonalna niż pozostałe. 
Warto, bo w tym zawodzie zarządzamy czasem nie tylko swoim, 
również naszych klientów. Nietypowe godziny prezentacji, spo-
tkania w weekendy, umowy po godzinach – łatwo przekroczyć 
granicę i zawodowe wypalenie gotowe. Wytyczanie zdrowych 
granic jest niezbędne, ponieważ skuteczny pośrednik, to zdrowy 
pośrednik, czyli taki, który dba o tzw. work-life balance – oddziela 
życie zawodowe od prywatnego i z obu obszarów czerpie przyjem-
ność i satysfakcję. Nie chodzi o pracę „od – do” ale o zachowanie 
proporcji – radzenie sobie z intensywnością zadań i nakładaniem 
transakcji na siebie a mądrym wykorzystaniem wolnego czasu 
na urlop, dobrą książkę lub wieczór z rodziną.

Podsumowując, kompetencje miękkie okazują się być równie 
twardą podstawą w pracy agenta, jak wiedza i doświadczenie. 
Dzięki nim możemy się rozwijać, być bardziej efektywni i prze-
łamywać schematy. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal 
chcesz być pośrednikiem – to zawód dla Ciebie. Jeśli już nim 
jesteś – gratulacje, przetrwałeś.:)

Emilia Woronowicz 
Doradca ds. nieruchomości

O FIRMIE

Pomagamy w sprzedaży, zakupie oraz najmie 
nieruchomości, będąc z klientem na każdym etapie.
Oferujemy profesjonalne przygotowanie nieruchomości 
do sprzedaży, obejmujące m.in.:

 � nowoczesne metody home stagingu,
 � profesjonalną sesję zdjęciową,
 � film promocyjny
 � oraz aktywną sprzedaż w social mediach.

Wspieramy klientów poprzez doradztwo, kompletowanie 
dokumentów, przygotowywanie umów oraz rozliczenie, 
a także towarzyszymy im przy wyborze nieruchomości. 
Dzięki naszej wiedzy i umiejętności w budowaniu relacji 
pomagamy m.in. w zdefiniowaniu potrzeb, wyjaśnieniu 
zawiłości prawnych oraz skutecznych negocjacjach. 
We współpracy z niezależną firmą doradztwa 
kredytowego oferujemy również kompleksową pomoc 
w uzyskaniu finansowania.

KONTAKT

AMBASADA NIERUCHOMOŚCI 
ul. Św. Mikołaja 1 lok.11, 15-419 Białystok 

www.ambasada-nieruchomosci.pl 
+48 692 080 101

Zespół biura Ambasada Nieruchomości



1 POKOJOWE
BIAŁSTOK, 26m², ul. Malmeda, po 
generalnym remoncie do wpro-
wadzenia. 350.000zł 888-296-278 

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 269.000zł 531-790-
134 Centrum 

B I A Ł Y S T O K ,  3 6 m ² ,  o s . 
Mickiewicza, cegła, Kawalerka na 
sprzedaż, 3.piętro, ul. Grottgera, 
środkowe, słoneczne. Możliwość 
przerobienia na 2 pokoje. Wys. 
pom. ok. 2, 8 m.  299.000zł 692-
080-101 Magdalena 

GIŻYCKO, 35, 79m², ul. Żeglarska, 
beton komórkowy, Mieszkanie 
składa się z: salon z aneksem ku-
chennym, sypialnia, łazienka z wc. 
Apartament został zaaranżowa-
ny oraz przygotowany w bardzo 
wysokim standardzie.  410.000zł 
794-168-367 GORALCZYK 

2 POKOJOWE
BIALYSTOK, 46m², Mieszkanie, 
dwupokojowe.  380.000zł 
888-296-278 

BIAŁYSTOK, 32m², ul. Piastowska, 
os. Piasta, Nieruchomość poło-
żona jest na parterze w niskim 
budynku z lat 70 po termomoder-
nizacji. Wejście do budynku za-
bezpieczone domofonem., Oferta 
2084, tel 531790133 299.900zł 
853-070-975 Centrum 

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 

B I A ŁY S T O K , 38, 16m², ul. 
Akademicka, os. Piaski, cegła, 
Mieszkanie na sprzedaż przy ul. 
Akademickiej. 4. piętro, 2 pokoje, 
balkon, piwnica. Widok na Park 
Planty. 329.000zł 692-080-101 
Magdalena 

B I A ŁY S T O K , 39, 71m², ul . 
Jurowiecka, os. Centrum, cegła, 
ul. Jurowiecka, 2 pokoje, 3.pię-
tro, blok z 2018 r. Mieszkanie 
wykończone w wysokim stan-
dardzie. 489.000zł 692-080-101 
Magdalena 

B I A Ł Y S T O K ,  4 2 m ² ,  u l . 
Mackiewicza, os. Bacieczki, na II 
piętrze w budynku z 2012 roku. 
Wejście zabezpieczone domofo-
nem. Całość w pełni rozkłado-
wa, pomieszczenia bardzo ustaw-
ne, Oferta 2073, tel 531790133 
377.000zł 853-070-975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 42, 80m², os. Wysoki 
Stoczek, Budynek z 2000 roku. 
Klatki schodowe czyste, prze-
stronne i zadbane. Wejście na 
domofon. Budynek po termo-
modernizacji.Oferta 2091, tel 
531790130,  379.000zł 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 

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 414.900zł 531-790-
134 Centrum 

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

B I A ŁY S TO K , 48, 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, 48, 40m², os. Wysoki 
Stoczek, cegła, Na powierzchnię 
48, 4 m² składają się 2 pokoje, 
jasna kuchnia oraz łazienka z 
WC., Oferta 2079, tel 531790139 
379.000zł 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 

GRAJEWO, 31, 40m², Piwnica 5, 5 
m, cena do negocjacji. 100.000zł 
504-712-912 

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

Z AB 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
BIALYSTOK, 48m², os. Dziesięciny, 
wielka płyta, Trzypokojowe 
mieszkanie położone na 1 pię-
trze bloku przy ul. Dziesięciny. 
Dwie sypialnie, salon, kuchnia, ła-

zienka, oddzielne WC. Mieszkanie 
sprzedawane z wyposażeniem  
345.000zł 729-835-725 

B I A LYS TO K, 70m², Osiedle 
B i a ł o s t o c ze k   3 6 0 . 0 0 0 z ł 
573-453-527 

B I A ŁY S T O K , 45, 60m², ul. 
Antoniukowska, os. Antoniuk, 
4 piętro. Mieszkanie słoneczne, 
dwustronne w poszukiwanej 
okolicy os. Antoniuk do własnej 
aranżacji, z dużym potencjałem. 
277.000zł 857-338-820 Expert 

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

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

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

BIAŁYSTOK, 54m², os. Antoniuk, 
Mieszkanie o powierzchni 54m 
znajduje się na dogodnym 2 pię-
trze bloku z cegły z 1970 r., Oferta 
2015, tel 531790134 330.000zł 
531-790-134 Centrum 

BIAŁYSTOK, 54m², os. Antoniuk, 
cegła, 3 pokoje, II piętro, dostep-
ne od zaraz 330.000zł 857-424-
016 Apogeum 

BIAŁYSTOK, 58, 15m², os. Bojary, 
cegła, ul. Łąkowa, 3 pokoje, 3.pię-
tro, blok z 2012 r. Wnętrze zapro-
jektowane i wykończone w po-
nadczasowym stylu. Klimatyzacja, 
platforma parkingowa w garażu 
naziemnym. 539.000zł 692-080-
101 Magdalena 

BIAŁYSTOK, 61, 30m², os. Zielone 
Wzgórza, Mieszkanie do wpro-
wadzenia, 3 pokoje, 61m², 1 

piętro, balkon, Oferta 2070, tel 
531790139 435.000zł 853-070-
975 Centrum 

BIAŁYSTOK, 62, 80m², os. Leśna 
Dolina, cegła, 1998rok, ustawne, 
jasne, zadbane, Oferta 2039, tel 
507397447 380.000zł 853-070-
975 Centrum 

B I A ŁY S TO K , 65, 30m², os. 
Młodych, ul. Zwycięstwa, 2-sy-
pialnie, salon z aneksem kuchen-
nym, wysoki parter w niskim blo-
ku z 2006roku, balkon, tel. 666 
- 485 - 777  464.936zł 857-333-
782 Korona 

GAJEWO, 62, 30m², ul. Suwalska, 
inne, Usytuowany na 1 piętrze 
Mieszkanie jest wykończone 
w wysokim standardzie. Skład 
mieszkania: salon z aneksem ku-
chennym, pokój, łazienka z wc, 
hall, 3 balkony. 440.000zł 794-
168-367 GORALCZYK 

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
BIALYSTOK, 77m², os. Nowe 
Miasto, cegła, Mieszkanie na 
parterze w bloku z 2010 roku. 
Mieszkanie do wejścia, wysokie 
sufity - możliwość zrobienia an-
tresoli. Możliwość dokupienia 
miejsca postojowego. 550.000zł 
729-835-725 

B I A LYS TO K, 84m², Osiedle 
Białostoczek, z dużym balkonem, 
4 pokoje + kuchnia z jadalnią, ła-
zienka + WC oddzielnie 459.000zł 
519-877-446 

BIAŁYSTOK, 59, 80m², os. Piaski, 
wielka płyta, ul. Waszyngtona, 
4 pokoje, 10. piętro, dwustron-
ny oraz nieprzechodni rozkład 
pomieszczeń. Idealne pod wy-
najem. 418.600zł 692-080-101 
Magdalena 

BIAŁYSTOK, 68m², ul. Jurowiecka, 
os. Centrum, cegła, Przestronne 
wnętrze z dużym ogrodem w 
sercu miasta.   Nieruchomość 
z 2016 roku o podwyższonym 
standardzie. Poczucia przestrze-
ni nadaje wysokość prawie 3, 
1 m².  739.000zł 692-080-101 
Magdalena 

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 
475.000zł 857-424-016 Apogeum 

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 

BIAŁYSTOK, 85m², os. Wygoda, 
dwupoziomowe, w budynku z ce-
gły z 1997r. Mieszkanie położone 
jest na III i IV piętrze niskiego bu-
dynku i posiada 4 niezależne po-
koje ! Oferta 2067, tel 531790134 
599.000zł 531-790-134 Centrum 

STELMACHOWO, 72, 50m², cegła, 
3 pokoje, 2.piętro., dwustronne i 
nieprzechodni rozkład pomiesz-
czeń. Piwnica, balkon. W cenie 
nieruchomości jest garaż w wol-
nostojącym budynku. 239.000zł 
692-080-101 Magdalena 

 ũ WASILKÓW, 75, 40M², UL. 
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 

500 123 174 OFERT Y BIUR NIERUCHOMOŚCI  7

Spełniaj swoje marzenia,
my zajmiemy się resztą!

• SPRZEDAŻ • KUPNO • WYNAJEM • WYCENA •

ul. Św. Mikołaja 1 lok. 11
15-419 Białystok

692 080 101
512 915 969www.apogeum-nieruchomosci.pl

Dom w zabudowie bliźniaczej Suchowola
cena 450 000 zł 

Biuro sprzedaży:
ul. Młynowa 40 lokal 7
tel +48 85 742 40 16, 504 046 274

 �reklama
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Marzy Ci się własne mieszkanie na słonecznej wyspie? Teraz jest to jest 
to możliwe dzięki marce Apartamenty Elizabeth Cypr

Apartamenty na Cyprze

Jesteś mieszkańcem pięknego województwa 
podlaskiego, jednak w Twojej głowie nieustannie 
pojawia się myśl o własnym kącie w nieustannie 

ciepłym i słonecznym miejscu? Twoje marzenie można 
zrealizować w sposób prostszy, niż Ci się wydaje – 
wystarczy zgłosić się do doświadczonych specjalistów, 
którzy doskonale znają tamtejszy rynek nieruchomości.

Elżbieta Adamska i Eliza Markiewicz to przedsiębiorcze 
kobiety – Eliza prowadzi białostocką agencję MEG Real Estate, 
natomiast Elżbieta jest założycielką marki Apartamenty Elizabeth 
Cypr.. Mimo że prowadzenie własnego biznesu dla każdego stano-
wi spore wyzwanie, to ten duet radzi sobie znakomicie – na tyle, 
by nie ograniczać się wyłącznie w działaniach na podlaskim czy 
nawet ogólnopolskim rynku nieruchomości, ale działać na świa-
tową skalę. Te dwie kobiety postanowił ze sobą współpracować, 
a dzięki połączeniu ich sił stworzyły niezwykły projekt, umożliwia-
jący polskim klientom zakup nieruchomości na Cyprze – wyspie 
leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego.

– Moja działalność to sprzedaż i wynajem apartamentów 
na Cyprze Północnym – opowiada Elżbieta Adamska. – 
Współpracuję z kilkoma głównymi sprawdzonymi deweloperami, 
od których sama zakupiłam apartamenty.

Bardzo ważne jest, by sprzedawca miał pewność co do jakości 
swoich produktów oraz, by korzystał z usług zaufanego dostawcy 
– tak jak ma to miejsce w przypadku cypryjskich nieruchomości, 

które klienci mogą kupić zgłaszając się do biura Apartamenty 
Elizabeth Cypr.

Wycieczka zapoznaWcza

Nie należy obawiać się, że podjęcie decyzji o zakupie będzie 
musiało opierać się na fotografiach zobaczonych w Internecie oraz 
na przeczytanym w ofercie opisie mieszkania. Firma proponuje 
wycieczkę zapoznawczą na Cypr Północny, aby potencjalni klienci 
mogli zaznajomić się nie tylko z daną nieruchomością, ale również 
i najbliższą okolicą. W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, 
w jakim miejscu będziemy mieszkać, nawet jeżeli planujemy 
bywać w naszym nowym domu jedynie kilka lub kilkanaście dni 
w roku w czasie urlopu.

– Planowany wyjazd trwa od trzech do czterech dni i jest 
przeznaczony wyłącznie dla osób o zainteresowanych zaku-
pem nieruchomości na Cyprze Północnym – wyjaśnia Eliza 
Markiewicz, współpracująca przy projekcie.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości są zaopie-
kowane od samego początku – biuro gwarantuje rezerwację 
biletów w dogodnym dla klienta terminie, zapewnia transport 
z lotniska do hotelu, gdzie miejsca na ten czas wykupuje dewe-
loper. Na miejscu goście są oprowadzani po wszystkich aktualnie 
dostępnych inwestycjach, które zostają dokładnie zaprezentowane 
wraz z okolicą. W skład wycieczki wchodzi również wycieczka 
zapoznawcza po wyspie. Apartamenty są w pełni wyposażone 
od mebli, ręczników po sztućce i kieliszki do wina – wszystko 
w standardzie premium.

korzystna cenoWo 
inWestycja

Firma pomaga z formal-
nościami oraz indywidualnie 
dostosowuje warunki spłaty.

– Bardzo ważny jest fakt, 
że nawet mieszkania w stanie 
deweloperskim są na takim 
etapie, że można się do nich 
wprowadzić  –  zauważa 
Elżbieta Adamska. – Ponadto 
zapewniamy dogodne raty. 
Przy zakupie 8% gwaranto-
wany zwrot inwestycji i 330 
słonecznych dni w roku z szu-
mem fal i złotym piaskiem 
plaż bez parawanów. Cena 
apartamentu wykończonego 
pod klucz to koszt od 8000 zł 
za m².

Z całą pewnością warto zainteresować się prezentowanymi 
inwestycjami, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy coraz więcej 
Polaków boi się inwestować w swoim kraju.

Jeżeli klient jest zainteresowany kupnem apartamentu 
na Cyprze, jednak nie ma możliwości, by udać się osobiście 
w taką podróż lub, jeżeli przed planowanym w to miejsce 
wylotem chce dokładniej poznać oferowane inwestycje, 
ma możliwość uczestniczyć w wideokonferencji z deweloperem, 
który odpowie na wszystkie pytania oraz przekaże niezbędne 
informacje.

szeroki Wybór mieszkań

Dostępna oferta jest niezwykle atrakcyjna i bogata w różnego 
rodzaju apartamenty o metrażach od 45 m² do nawet 95 m², 
w tym również kawalerki, dlatego każdy znajdzie tam mieszkanie 
dla siebie, dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb i pre-
ferencji. Ponadto do niektórych z dostępnych lokali przynależą 
duże tarasy, co jest ogromnym udogodnieniem, pozwalającym 
korzystać z pięknej pogody panującej na wyspie.

W kolejnym wydaniu miesięcznika Nieruchomości Podlaskie 
będą Państwo mogli dokładniej zapoznać się z niezwykle atrak-
cyjną ofertą biura nieruchomości Apartamenty Elizabeth Cypr, 
w skład której wchodzą apartamenty klasy premium, znajdujące 
się na Cyprze.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

Apartamenty Elizabeth Cypr to biuro nieruchomości 
oferujące sprzedaż oraz wynajem apartamentów klasy 
premium na Cyprze Północnym. Mieszkanie na tej 
wyspie jest gwarancją cieszenia się słoneczną pogodą 
przez 330 dni w roku z szafirem morza w tle i złotym 
piaskiem plaży Long Beach. Biuro nie tylko pomaga 
we wszystkich formalnościach, ale również organizuje 
wycieczki zapoznawcze do oferowanych apartamentów.

KONTAKT

Tel.: 537 255 111 
E-mail: elizabethadamska@wp.pl

Elżbieta AdamskaEliza Markiewicz



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 

BIAŁYS TOK, 165, 30m², ul. 
Nasturcjowa, os. Dojlidy Górne, 
działka 726.00m², Dom w cichej 
okolicy. Na parterze:salon, kuch-
nia, gabinet, łazienka, wyjście do 
garażu i pomieszczenia gospo-
darczego. Na piętrze:3 sypial-
nie,   duża łazienka, garderoba.  
1.350.000zł 857-338-820 Expert 

B I A Ł Y S T O K ,  2 2 3 m ²,  o s . 
Jaroszówka, działka 511m², . 
950.000zł 690-124-907 Ada 

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 dom w Bielsku Podlaskim 
1.000.000zł 737-532-215 

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  

KLEPACZE, 90, 29m², działka 
432m², Dom w zabudowie bliź-
niaczej w otulinie lasu nowa in-
westycją położoną w miejsco-
wości Klepacze (gm. Choroszcz) 
przy ul. Niewodnickiej.  599.000zł 
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 

NOWA Wieś, 199m², ul. Szkolna, 
działka 900m², Odległość od 
Ostrołęki to tylko 10km. Dom 
wolnostojący, murowany, par-
ter składający się z kotłowni, 
pomieszczeń gospodarczych, 
toaleta oraz pomieszczenia użyt-
kowego. 630.000zł 794-168-367 
GORALCZYK 

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

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

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

SNOPKI, 144m², działka 354m², 
Lokal usługowy o powierzchni 
około 144 m² na działce o po-
wierzchni około 354 m² w m. 
Oferta idealnie nadaje się na lo-
kal usługowy. 549.000zł 794-168-
367 GORALCZYK 

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  

TARNOWO, 150m², ul. Główna, 
działka 1400m², Dom po kapi-
talnym remoncie w 2021 roku 
gotowy do zamieszkania. Działka 
ogrodzona od frontu elementami 
betonowymi, z boku ogrodzenie 
metalowe. Dom w całości pod-
piwniczony. 345.000zł 794-168-
367 GORALCZYK 

Z ABŁUDÓW, 143, 82m², os. 
Zwierki, działka 1210m², dom 
wolnostojący, stan surowy za-
mknięty 489.000zł 857-424-016 
Apogeum 

ZABŁUDÓW, 211m², os. Zwierki, 
działka 436m², segment środ-
kowy, z dużą działką, z garażem 
dwustanowiskowym, stan suro-
wy zamkniety 439.000zł 857-424-
016 Apogeum 

Grunty i działki
CIASNE, działka 6900m², idealna 
na inwestycję kapitału; równa su-
cha, w sąsiedztwie lasu, uzbroje-
nie prąd 690.000zł 857-424-016 
Apogeum 

D O B R Z Y N I E W O Duże, os. 
Dobrzyniewo Kościelne, działka 
3420m², wydane warunki zabu-
dowy na dom jednorodzinny i 
budynek gospodarczy w zabudo-
wie zagrodowej wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami budowlanymi, 
uzbrojenie: prąd 307.000zł 857-
424-016 Apogeum 
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Dlaczego warto wykupić dodatkowe klauzule w ubezpieczeniu domu?

Jaką polisę warto wybrać?
Czy samo wykupienie polisy ubezpieczenia domu lub 

mieszkania jest wystarczające? Jak się okazuje, często 
niestety nie. W takim wypadku, jeżeli chcemy mieć 

w pełni ubezpieczone nasze mieszkanie lub dom, musimy 
wykupić razem z ubezpieczeniem dodatkowe klauzule. 
Dlatego właśnie postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej, 
które z nich warto zawrzeć razem z polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie przedmiotóW rUchomych

Jedną z bardziej popularnych dodatkowych klauzul ochron-
nych jest klauzula przedmiotów ruchomych. Według większości 
ogólnych warunków ubezpieczenia są to przedmioty, które nie 
są na stałe przytwierdzone, czyli na przykład meble, czy też sprzęty 
RTV. Jest to ważne, ponieważ jak wiadomo, takie sprzęty mogą 
zarówno ulec kradzieży, jak i również zniszczeniu – na przykład 
w wyniku klęski żywiołowej. Warto pamiętać o dwóch ważnych 
kwestiach, a mianowicie o zabezpieczeniach antywłamaniowych 
oraz wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotów ruchomych. 
W momencie, gdy nie będą one spełniały norm określonych 
w ogólnych warunkach umowy, to ubezpieczyciel ma prawo 
odmówić wypłaty pieniędzy. Z kolei w drugim przypadku, je-
żeli suma ubezpieczenia będzie niższa niż poniesione straty, 
to wypłatę dostaniemy tylko do wysokości sumy ubezpieczenia. 
Warto pamiętać, że niektóre firmy ustalają maksymalną sumę 
ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przedmiotóW szklanych

Stosunkowo popularne jest również ubezpieczenie przedmio-
tów szklanych. W dużym uproszczeniu – obejmuje ono wszystko 
to, co może się w naszym domu lub mieszkaniu stłuc (choć 
oczywiście dokładnie regulują to ogólne warunki ubezpieczenia 
poszczególnych ubezpieczycieli). Przykładowo mogą to być:

 � panele fotowoltaiczne,
 � szyby w oknach oraz meblach,
 � umywalki,
 � płyty indukcyjne,
 � przedmioty ruchome na przykład wazony.

Pamiętajmy jednak, że tutaj również obowiązują sumy 
ubezpieczenia, dla tego warto wcześniej ocenić, ile tego typu 
przedmioty są dla nas warte. Takie ubezpieczenie bardzo cenią 
sobie osoby, które posiadają instalacje fotowoltaiczne, ponieważ 
koszty jej założenia wciąż są stosunkowo wysokie, także osoby 
mające w domu małe dzieci, ponieważ często się zdarza, że maluch 
niechcący na przykład w czasie zabawy stłucze szybkę w meblach.

Ubezpieczenie od odpoWiedzialności cyWilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jak sama 
nazwa wskazuje, ubezpiecza nas od szkód, jakie przypadko-
wo wyrządzimy drugiej osobie. Wbrew pozorom ma to spore 
znaczenie, jeżeli posiadamy dom lub mieszkanie. Dlaczego? 
Przykładowo, jeżeli w naszym mieszkaniu dojdzie do awarii 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i z tego powodu zalejemy miesz-
kanie sąsiada, to ma on prawo zwrócić się z roszczeniami do nas. 
Jeżeli nie będziemy mieli takiej klauzuli, to będziemy zmuszeni 
zapłacić za szkody z własnej kieszeni. Kolejnym przykładem jest 
odśnieżanie chodnika przylegającego do naszej posesji. Jeżeli 

to zaniedbamy i w wyniku tego ktoś się poślizgnie i dozna kon-
tuzji, to również ma prawo zwrócić się do nas o odszkodowanie. 
Co ważne – w obu przypadkach, nawet jeżeli poszkodowany 
jest ubezpieczony, to nie oznacza to, że unikniemy kosztów 
finansowych, ponieważ jego ubezpieczyciel ma prawo zwrócić 
się do nas z tak zwanym żądaniem regresowym. Bardzo często 
dodatkowym plusem tej klauzuli jest to, że wielu ubezpieczycieli 
oferuje objęcie ochroną od odpowiedzialności cywilnej na tere-
nie całego kraju. Oznacza to, że jeżeli wyrządzimy jakąś szkodę 
w czasie urlopu, na przykład polskim morzem, może ona zostać 
pokryta z tej klauzuli.

zapeWnienie Wsparcia fachoWcóW

Dodatkową klauzulą, którą warto wykupić wraz z ubezpiecze-
niem domu lub mieszkania, jest klauzula zapewniająca wsparcie 
wykwalifikowanych fachowców, takich jak między innymi elektryk 
czy hydraulik. Bo co z tego, że dostaniemy pieniądze z odszko-
dowania, skoro musimy tych do usunięcia szkód sami szukać, 
co często jest uciążliwe i czasochłonne. Dlatego też klauzula 
ta jest popularna wśród osób ceniących wygodę oraz chcących 
zabezpieczyć się w maksymalny możliwy sposób. Kolejną zaletą 
tego rozwiązania jest to, że fachowcy są dostępni 24 godziny 
na dobę, siedem dni w tygodniu, również w dni wolne oraz święta. 
Jest to niewątpliwie dodatkowym plusem, ponieważ znalezienie 
specjalisty w dni wolne, może okazać się bardzo trudne. Jeżeli 
chodzi o ich zakres, to wszystko zależy od pakietu, jaki wybierze-
my – im jest on droższy, tym z reguły mamy dostęp do większej 
liczby fachowców oraz usług, jakie oni świadczą.

dodatkoWe zniżki 
na Ubezpieczenie

Wbrew pozorom wy-
k u p u j ą c  d o d a t k o w e 
klauzule, możemy także za-
oszczędzić – bardzo wielu 
ubezpieczycieli przy zakupie 
dodatkowych klauzul, oferuje 
zniżki nie tylko na ubezpie-
czenie naszej nieruchomości, 
ale również i ubezpieczenie 
komunikacyjne. Często też 
okazuje się, że jeżeli chcieliby-
śmy wykupić np. ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej 
osobno, to musielibyśmy za-
płacić znacznie drożej. Dlatego 
też warto rozważyć zakup całe-
go pakietu ubezpieczenia domu 
lub mieszkania wraz z dodat-
kowymi klauzulami.
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Nowości w EKO CENTRUM przy ul. Andersa

Dynamiczny rozwój Giełdy
EKO CENTRUM Giełda przy ul. Andersa to wyjątkowe 

miejsce, nieustannie cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem wśród klientów. Dzieje się tak 

za sprawą dużej koncentracji wszelkiego rodzaju sklepów, 
oferujących różnorodny asortyment. Można znaleźć tu m.
in.: regionalne produkty spożywcze, sklepy z ekologiczną 
żywnością, sklepy odzieżowe czy zoologiczne.

Możliwość dokonania zakupów z różnych branż w atrakcyj-
nych cenach jest bardzo dużym udogodnieniem, z którego chętnie 
korzystają zarówno stali klienci, jak i coraz to nowe osoby, które 
dopiero natrafiły na EKO CENTRUM, ze względu na np. prze-
prowadzkę do Białegostoku. Ogromny plus Giełdy stanowi fakt, 
iż jest ona otwarta od poniedziałku do niedzieli. Jest to bardzo 
cenne, ponieważ większość pracujących osób może wybrać się 
na zakupy dopiero w weekend.

Sprzedawcy są niezwykle ciepli i otwarci na Klienta – cierpli-
wie odpowiadają na wszelkie pytania i chętnie dzielą się wiedzą. 
Sprowadzają swoje produkty ze sprawdzonych źródeł, wśród 
których bardzo często znajdują się lokalni dostawcy. Oferują 
bardzo atrakcyjne ceny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
jakości świeżych produktów.

Bezpośrednie relacje z producentami żywności pozwalają 
na lepsze poznanie produktu oraz procesu i warunków powsta-

wania. To dodatkowo umożliwia naukę rozróżniania produktów 
wysokiej jakości od tych mogących cieszyć się mniejszym po-
tencjałem. Dzięki temu sprzedawcy mogą zaoferować najlepsze 
i najzdrowsze produkty spożywcze.

EKO CENTRUM znajduje się w fazie nieustannego rozwoju. 
Miejsce ciągle ewoluuje i zaskakuje wdrażanymi nowościami. 
Jedną z nich jest zbliżający się Rodziny Pokaz Mody, organizowa-
ny we współpracy ze sprzedawcami oferującymi odzież damską, 
męską oraz dziecięcą. Jest to pierwsza tego typu atrakcja. Obecnie 
trwają intensywne przygotowania, których efekty będzie można 
zobaczyć 14 maja 2022 r. w nowej hali.

Ponadto zaplanowano rozszerzenie zakresu i tematyki działal-
ności edukacyjnej EKO CENTRUM, co wiąże się ze zwiększeniem 
ilości bezpłatnych prelekcji na temat zdrowego odżywiania 
i trybu życia, które od marca co miesiąc odbywają się w nowej 
hali. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce już 9 kwietnia.

W marcu zostało otwarte Targowisko z nowoczesnymi wia-
tami przystosowanymi do handlu owocami i warzywami, a także 
największa w regionie Giełda Kwiatów i Sadzonek, na której licz-
nie pojawili się hodowcy z pobliskich Gospodarstw Ogrodniczych, 
którzy prezentowali swój szeroki asortyment roślin, które można 
sadzić od wczesnej wiosny do później jesieni.

Każdy, kto poszukuje produktów wielkanocnych (ciast, wiej-
skich jaj, wędzonych wędlin czy dekoracji świątecznych), powinien 

zajrzeć na Eko Bazar, znajdujący się przed halą nr 3, gdzie nieba-
wem pojawią się kolejne namioty na Kiermaszu Wielkanocnym.

W planach jest również rozszerzenie zakresu działalności 
Auto Giełdy EKO CENTRUM, co wiąże się z utworzeniem no-
wych miejsc, które zostaną przeznaczone na niedzielny handel.

Aby maksymalnie zwiększyć komfort klientów odwiedzają-
cych Giełdę, zaplanowano powiększenie parkingu, który obecnie 
jest w trakcie remontu. Miejsca są usytuowane w pobliżu hali, 
aby ułatwić przetransportowanie zakupów do auta.

Giełda przy ul. Andersa jest miejscem przyjaznym dla przed-
siębiorców, chcących rozwinąć swój biznes i szukają miejsca, 
które umożliwi im dotarcie do nowych klientów. EKO CENTRUM 
oferuje do wynajęcia:

 � nowoczesne lokale handlowe o powierzchni od 33 m² 
z dostępem do internetu światłowodowego, (znajdujące się 
w nowej hali),
 � stanowiska handlowe na Eko Bazarze,
 � nowo utworzone stanowiska handlowe na placu (po Myj-
ni), od ul. Andersa,
 � nowe stanowiska handlowe na placu targowym dla sprze-
dawców handlujących w niedzielę (promocyjne stawki 
do końca roku!).

Jeżeli masz pomysł na biznes i chcesz dołączyć 
do grona Najemców Giełdy – zadzwoń i umów się 

na spotkanie w biurze EKO CENTRUM! 
Tel.: 516 867 741

Klaudia Barcińska

DOŁĄCZ DO NAJEMCÓW www.podlaskiecentrum.pl tel. 516 867 741



NIECIECE, działka 3900m², . 
78.000zł 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
BIALYSTOK, ul. Zabłudowska, os. 
Zagórki, działka 581m², BARDZO 
DOBRA LOKALIZACJA Wymiary 
około 21m x 29m. Brak MPZP 
- możliwość uzyskania WZ pod 
usługi bądź pod zabudowę jedno-
rodzinną. Działka narożna. W dro-
dze wszystkie media 269.000zł 
729-835-725 

BIALYSTOK, działka 1690m², 
Gmina Sochonie, od stro -
ny Worosz y ł   95z ł/mk w. 
573-453-527 

BIALYSTOK, działka 1900m², 
Działka Wólka Poduchowna, 
gmina Wasilków 48zł/mkw. 
573-453-527 

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

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

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

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

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

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

BIELSK Podlaski, działka 600m², 
działka budowlana z murowa-
nym dużym garażem. 150.000zł 
515-109-120 

CIECHANOWIEC, działka 1984m², 
położona we wsi Zadobrze (pod-
laskie), o pow. 1984m², około 
13mb. Do działki doprowadza 
droga asfaltowa oraz chodnik 
z kostki brukowej. W obrę-
bie las, rzeka Nurzec. 45.000zł 
731-649-222 

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 

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

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

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

KRUPNIKI, działka 1368m², . 
270zł/mkw. 510-534-449 

KRUPNIKI, działka 1728m², . 
270zł/mkw. 510-534-449 

KRUPNIKI, działka 1752m², . 
270zł/mkw. 510-534-449 

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

NIEWODNICA Kościelna, dział-
ka 1250m², Działka w Iwanówce  
90zł/mkw. 606-121-680 

NIEWODNICA Kościelna, dział-
ka 1700m², Działka budowla-
na w Iwanówce  80zł/mkw. 
606-121-680 

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  

 ũ RAFAŁÓWKA, DZIAŁ-
KA 1998M², SPRZEDAM 
DZIAŁKI BUDOWLANE 
W RAFAŁÓWCE OD 916 
M DO 1998 M 1ZL /M² 
1zł/mkw. 604-550-631 

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

SIEMIATYCZE, działka 2000m², 
Gmina Mielnik, dochodząca do 
rzeki Bug, cena do uzgodnienia 
70zł/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  

TRYCZÓWKA, działka 3200m², 
Sprzedam działkę rolną-bu-
dowlaną 3200 m², NR 229, do 
Białegostoku 20 km, grunt R-IVb, 
R-V i R-VI klasy z możliwością za-
budowy. Droga szerokość 12 m, 
prąd-woda-telefon. 100.000zł 
509-036-419 

WASILKÓW, działka 1900m², 
Działka budowlana, Wólka 
Po duchowna  5 0 z ł/mk w. 
573-453-527 

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

ZALESIANY, działka 1300m², 
prąd, woda, kanalizacja, gaz. 
100zł/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 szergową 445.000zł 857-424-
016 Apogeum 

ŁOMŻA, działka 4000m², gm. 
Łomża, działka prawie kwadrato-
wa z budynkami gospodarczymi i 
domem mieszkalnym, ogrodzona, 
rośnie 300 sztuk Thuj 5 letnich. 
400zł/mkw. 504-464-359 

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

ROLNE
BIALYSTOK, działka 10000m², 
Nowosady, gmina Michałowo 
20.000zł 655-502-504 

BIAŁSYTOK, działka 10000m², 
działki rolne budowlane powiat 
Białystok 80zł/mkw. 729-943-241 

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

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

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

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

DOBRZYNIEWO Duże, działka 
20000m², działka rolna, IV klasa 
60.000zł/ha 729-943-241 

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

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

KLEPAC ZE, działka 3000m², 
Działka rolna  80zł/mkw. 
856-636-454 

KOSEWO, działka 3008m², Obok 
jeziora. Znajduje się 7 km w kie-
runku południowo-wschodnim 
od Mrągowa. Działka w trak-
cie uzyskania warunków zabu-
dowy.  75.000zł 794-168-367 
GORALCZYK 

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 

SUCHOWOLA, działka 150000m², 
nieuprawiane, częściowo poro-
śnięte, chętnie sprzedam jako 
całość 220.000zł 883-268-383 

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

WASILKÓW, działka 8400m², 
działka rolno-leśna, gmina 
Wasilków, działka przy asfalcie 
18zł/mkw. 500-186-237 

WYSOKIE Mazowieckie, dział-
ka 50000m², Wydzierżawię 
łąkę, Gmina Sokoły 500zł/ha 
787-237-547 

ZABŁUDÓW, os. Zabłudów, dział-
ka 23060m², sprzedam dział-
kę rolną o powierzchni 2 3060 
m², położoną w miejscowości 
Zabłudów., przy drodze łączą-
cej Zabłudów i Krynickie. tel 
531790130 438.000zł 853-070-
975 Centrum 

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

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

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

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

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

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

POD INWESTYCJE

BIALYSTOK, działka 6022m², 
Działka inwestycyjna w Złotoryi 
przy S8, własny asfaltowy parking 
dla samochodów ciężarowych, 
średnie napięcie, szer. 98m, do-
bry dojazd dla tirów, cena netto 
1.490.000zł 604-447-716 
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Fotorelacja ze Śniadań ASK Biznes

O ORGANIZACJI

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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Poznaj kolejnego Członka 
ASK Biznes
Na każdym śniadaniu ASK Biznes, przedsiębiorcy 

otrzymują możliwość dokonania prezentacji 
swojej firmy. Każda osoba, która zdecyduje się 

z niej skorzystać, dodatkowo otrzymuje dedykowane 
miejsce w miesięczniku Nieruchomości Podlaskie.

W tym numerze Pan Michał Purwin opowie o firmie Purwin 
Instalacje.

Klaudia Barcińska: Proszę opowiedzieć, czym zajmuje 
się Państwa firma?

Michał Purwin: Nasza firma zajmuje się instalacjami wodno-
-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania i instalacjami wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Montujemy także kotły na każdy 
rodzaj paliwa, pompy ciepła gruntowe i powietrzne, jednostki wen-
tylacyjne, tak zwane rekuperatory, a także urządzenia do uzdatniania 
wody, odkurzacze centralne i tym podobne. Wszystkie prace wyko-
nujemy głównie u klientów prywatnych oraz małych deweloperów.

K.B.: Od ilu lat firma działa na rynku?
Michał Purwin: Firma powstała dokładnie 6 czerwca 

2013 roku. Od tamtej pory działamy nieprzerwanie, nieustannie 
poszerzając swoją wiedzę.

K.B.: Skąd pomysł na działanie akurat w tej branży? 
Jak to się stało, że zainteresował się Pan tym tematem?

Michał Purwin: Swoje pierwsze kroki w branży stawiałem 
jako młody chłopak, pod surowym okiem mojego taty, który 
nauczył mnie bardzo wielu zagadnień z branży. Kiedy byłem 
nastolatkiem, każdy weekend spędzałem z tatą w pracy. Kiedy 
wkroczyłem w dorosłość, próbowałem odnaleźć się w innych 
branżach, jednak postanowiłem wrócić do „korzeni” i zacząłem 
pracować na własną rękę, co sprawiało mi ogromną radość. 

Wszystkie trudności odbierałem jako wyzwania – najbardziej 
spełniałem się w trudnych sytuacjach i tak zostało do dziś.

K.B.: Jakie trudności pojawiły się na początku działal-
ności i jak udało się je przezwyciężyć?

Michał Purwin: Na samym początku bardzo trudno było 
o zlecenia i ciągłość pracy, ponieważ byłem zaledwie 23-letnim 
chłopakiem. Ludzie bali się powierzyć mi swoje domowe insta-
lacje. Jednak ze zlecenia na zlecenie, ludzie zaczynali doceniać 
moje umiejętności i opinia na mój temat zaczęła rozchodzić się 
„pocztą pantoflową”. Później było już tylko coraz lepiej.

K.B.: Co Pan najbardziej ceni w swojej pracy?
Michał Purwin: W swojej pracy najbardziej cenię kontakt 

z drugim człowiekiem – jestem osobą otwartą i uwielbiam pozna-
wać nowych ludzi. Ogromną radość sprawia mi także po prostu 
wykonywanie swojej pracy i zadowolenie na twarzach moich 
klientów. O swojej branży mogę opowiadać godzinami, o czym 
mogło się przekonać już wiele osób.

K.B.: Co jest największym atutem firmy?
Michał Purwin: Największym atutem firmy jest moje do-

świadczenie, a co za tym idzie – wiedza, na jakich komponentach 
pracować, jakich materiałów używać i jakie urządzenia montować. 
Moi klienci mogą zawsze liczyć na doradztwo w tym zakresie, ale 
mają także duży wachlarz wyboru. Nigdy nie trwamy uparcie 
przy swoim, staramy się wytłumaczyć swoim klientom wszystkie 
za i przeciw każdego z rozwiązań.

K.B.: Czym firma wyróżnia się na tle konkurencji?
Michał Purwin: Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, 

że wyróżniamy się i to bardzo! Jako jedyni na Podlasiu pracujemy 
na wysokiej jakości materiałach instalacyjnych konkretnych marek, 

montujemy urządzenia wyso-
kiej klasy. Poświęcamy wiele 
godzin na omówienie z klien-
tami każdego szczegółu. Bardzo 
często zdarza się, że przed za-
częciem jakichkolwiek prac, 
jestem ponad 5 razy na bu-
dynku, by pomóc inwestorom 
w dograniu szczegółów zwią-
zanych np. z przygotowaniem 
przewodów elektrycznych pod instalacje sanitarne. Dodatkowo 
posiadamy ogromne doświadczenie w branży i robimy to z pasją! 
Bardzo istotne jest też to, jakiej gwarancji udzielamy na nasze 
instalacje, a to mieści się w przedziale od 5 do nawet 20 lat!

K.B.: Co, według Pana, jest największym sukcesem 
firmy?

Michał Purwin: Największym sukcesem firmy, są zadowo-
leni klienci, co przekłada się na coraz większą rozpoznawalność 
naszej marki na rynku Podlaskim.

K.B.: Jakie wartości są kluczowe dla firmy (np. prze-
jawiające się w działaniach, produktach, usługach, 
podejściu do klienta)?

Michał Purwin: Nasze wartości to są bardzo pro-
ste: zadowolenie inwestora, rozwój, niezawodność i dążenie 
do doskonałości.

K.B.: Jakie są Pana marzenia i plany na przyszłość 
odnośnie firmy?

Michał Purwin: Zawsze marzyłem o tym, by mieć dużą, 
dobrze prosperującą i wiele znaczącą na rynku firmę. Dziś wiem, 
że jest to bardzo trudne, bo niestety za rozwojem marki idzie 
mniejsza kontrola nad wykonywanymi pracami, czyli spadek 
jakości. Na dzień dzisiejszy, staram się wykonywać wszystko 
razem z moim zespołem, mieć realny wpływ na układ każdej 
„rurki” – w ten sposób buduję swoją jakość i markę. Kto wie, może 
za kilka lat firma się rozrośnie? Póki co, na razie żyję tu i teraz.

K.B.: Dziękuję za rozmowę.
Michał Purwin: Również dziękuję.

Michał Purwin, Purwin Instalacje
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkalnego Śródmieście oferuje mieszkania przy ul. Rzemieślniczej

Zamieszkaj przy centrum miasta
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkalnego 

Śródmieście istnieje od 1996 roku. Dzięki swojemu 
dwudziestopięcio letniemu doświadczeniu projektuje 

bezpieczne i funkcjonalne budynki wielorodzinne, 
bloki, domy, garaże, lokale oraz budynki użyteczności 
publicznej. Jedną z idei przyświecających marce jest to, 
by miernikiem sukcesu było zadowolenie klienta i uśmiech 
malujący się na jego twarzy. To sprawia, że wszystkie 
osoby uczestniczące w tworzeniu projektu, na każdym 
etapie realizacji wykazują maksymalne zaangażowanie.

W najnowszej ofercie dewelopera można znaleźć inwestycję 
ul. Rzemieślnicza, która jest kameralnym blokiem składającym 
się z dwudziestu mieszkań. Powstał on na osiedlu Wysoki Stoczek, 
pośród istniejących już budynków o niskiej zabudowie lub zabu-
dowie jednorodzinnej. Dzięki temu okolica, w której inwestycja 
jest zlokalizowana, jest bezpieczna.

Lokale mieszkalne, które się w nim znajdują cieszyły się 
niezwykle dużym zainteresowaniem i w szybkim tempie zostały 
wyprzedane. W związku z tym aktualnie są dostępne wyłącznie 
mieszkania o dużej powierzchni, które są idealne dla wszystkich, 
ceniących przestrzeń oraz dla rodzin z dziećmi. Na ten moment 
w ofercie można znaleźć następujące metraże:

 � 51 m²
 � 61 m²
 � 62 m²
 � 63 m²

Taka powierzchnia zapewnia komfort przy codziennym 
funkcjonowaniu i daje możliwość swobodnego zagospodarowania 
wnętrza. Przy mieszkaniu takiej wielkości jedno z pomieszczeń 
bez problemu można zagospodarować jako sypialnię, pokój 
dziecięcy lub garderobę.

Budynek posiada jedną klatkę z windą, której obecność będzie 
stanowiła duże udogodnienie podczas codziennego życia, w mo-

mencie, gdy mieszkańcy wyższych pięter postanowią wybrać się 
na duże zakupy lub przetransportować rower lub wózek dziecięcy.

Mieszkania zaprojektowano w taki sposób, aby były jak 
najbardziej funkcjonalne. Postawiona m.in. na praktyczne pro-
stokątne wnętrza oraz ich doskonałe doświetlenie. Do lokali 
przynależą przestronne balkony. Są również obecne liczne miejsca 
parkingowe zarówno na zewnątrz, jak i w podziemnym garażu.

Inwestycja ma kształt nowoczesnej bryły i zachwyca ideal-
nym rozmieszczeniem kontrastowych kolorów – mlecznej bieli 
i intensywnej, głębokiej szarości. Dzięki wbudowanym w blok 
balkonom, budynek zyskuje niebanalny charakter i łatwo go 
zapamiętać i się nim zachwycić.

okolica sprzyja edUkacji  
– W zasięgU maksymalnie kilkUnastU 

minUt pieszo, znajdUją się:
 � Przedszkole Samorządowe nr 31
 � Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 � Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
 � VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania
 � II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabło-
nowskiej w Białymstoku
 � Zespół Szkół Mechanicznych

Niedaleko znajdują się również sklepy spożywcze takie jak 
PSS Społem i Żabka, a także restauracja oferująca smaczne, sushi 
oraz Park Antoniuk, za sprawą którego jest to idealna lokalizacja 
dla osób ceniących spacery i możliwość zaczerpnięcia świeżego 
powietrza.

Inwestycja ul. Rzemieślnicza nadaje się zarówno dla rodzin 
z dziećmi, małżeństw i par zarówno bezdzietnych, ale i tych 
planujących potomstwo, dla pracujących singli, studentów oraz 
seniorów. Za sprawą przemyślanej lokalizacji i bogatej infrastruk-
turze jest to miejsce bardzo uniwersalne, które zadowoli niemal 

każdego. To również doskonały zakup pod wynajem. Budynek 
będzie oddany do odbioru w sierpniu 2022 roku, co oznacza, 
że już za kilka miesięcy nowy właściciele będą mogli cieszyć się 
swoimi wyczekiwanymi mieszkaniami.

Klaudia Barcińska

O FIRMIE

 � Istniejemy od 1996 roku i nieprzerwanie realizuje-
my wciąż nowe inwestycje.

 � Budujemy budynki wielorodzinne, bloki, domy, 
budynki użyteczności publicznej, garaże, lokale.

 � W swoich działaniach wykorzystujemy najnowsze 
rozwiązania i technologie.

 � Staramy się sprostać najbardziej wymagającym 
klientom i spełnić ich oczekiwania.

 � Zostań naszym Klientem – pomożemy Ci miesz-
kać komfortowo, wygodnie i bezpiecznie.

 � Zaufały nam setki klientów – dołącz do nich już 
teraz.

KONTAKT

Białystok ul. Warszawska 42 A lok. U1 
Pon – pt/godz. 8:00 – 16:00 

Mail: mieszkania@pbmsrodmiescie.pl 
Tel.: 85 732 98 21



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
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. 
130.000zł 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 16000m², Las 
liściasto iglasty, Gmina Boćki 
35.000zł/ha 665-741-797 

SIEMIATYCZE, działka 80000m², 
Kupię Las z gruntem lub samo 
drewno płatne gotówką całe 
Podlaskie  55.000zł 794-544-402 

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

TRZCIANNE, działka 35000m², las 
135.000zł 791-522-213 

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 729-943-241 

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 

TARNOWO, ul. Sosnowa, działka 
3000m², Działka rolna, z możli-
wością zabudowy w miejscowo-
ści Tarnowo, gmina Miastkowo. 
Działka w kształcie trapezu o 
wymiarach około 45 x 66, 5 
metra.  55.000zł 794-168-367 
GORALCZYK 

ŁOMŻA, działka 1000m², Gmina 
Siemień Nadrzeczny, Działka 10ar, 
23m szerokości, siedlisko między 
dwoma budynkami mieszkalnymi 
w odległości 50m. Piękne widoki, 
cena do uzgodnienia 400zł/mkw. 
504-464-359 

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

ZŁOTORIA, działka 6022m², atrak-
cyjna działka inwestycyjna bez-
pośrednio przy S-8, sucha równa 
98m szerokości, własny parking 
TIR, szczegóły pod tel. Do ceny 
należy doliczyć Vat.  1.490.000zł 
604-447-716 

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

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

SURAŻ, Lokal gastronomiczny w 
pełni wyposażony, Cena netto, 
miesięcznie. 5.000zł 535-951-759 

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 

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

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. 150zł 692-922-569 

 ũ BIAŁSYTOK, GARAŻ 4 NA 
5M. DO PRZENIESIENIA. 
KONSTRUKCJA SZKIELE-
TOWA OCIEPLONY WEŁ-
NĄ. 5.000zł 604-550-631 

BIAŁSYTOK, Garaż 60m² 12x5x2, 
15m na 4 samochody lub jako 
przenośny kontener budowlany 
do odbioru w Białymstoku ta-
niej niż u producenta. 11.900zł 
604-447-716 

 

 

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

 ũ BIAŁYSTOK, SPRZEDAM 
GARAŻ 4 X 5M. DO PRZE-
NIESIENIA. KONSTRUKCJA 
SZKIELETOWA, OCIEPLONY 
WEŁNĄ. 5.000zł 604-550-631 

BIAŁYSTOK, Wynajmę garaż 
na ul. Kraszewskiego 18 250zł 
518-993-799 

Posiadam do wynajęcia

BIAŁYSTOK, os. os. Tysiąclecia, . 
1.100zł 690-124-907 Ada 

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 

BIALYSTOK, 36m², Jeden pokój 
nie przechodni, salon z aneksem 
kuchennym. Dostępne od kwiet-
nia, dla 1 osoby 850zł/+liczniki 
539-625-935 

BIALYSTOK, 20m², Kawalerka 
w centrum, umeblowana.  
1.400zł/+opłaty 600-900-969 

POZEZDRZE, ul. Węgorzewska, 
Lokal usługowy o powierzchni 
około 220 m². Składa się z po-
mieszczenia usługowego, po-
mieszczenia gospodarczego i 
socjalnego oraz łazienki z WC. 
Czynsz ok 370 zł + liczniki 1.000zł 
794-168-367 GORALCZYK 

BIAŁYSTOK, os. Sybiraków, 
Mieszkanie na wynajem na ul. 
Sybiraków. 2 pokoje, 45m², 2.pię-
tro z windą, nowy blok, miejsce 
postojowe. 2.000zł 692-080-101 
Magdalena 

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

BIALYSTOK, 54m², Mieszkanie 
w centrum, wynajem od zaraz. 
Najchętniej wynajem dla małżeń-
stwa. Umeblowane 1.700zł/+licz-
niki 516-040-044 

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 

BIALYSTOK, 65m², Ul. Swobodna 
2.000zł/całość 501-721-142 

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

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

HAJNÓWKA, ul. Białostocka, 
Wynajmę pokoje z łazienkami, 
w domu jednorodzinnym 30zł/
osobę 606-375-683 

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

BIAŁYSTOK, Wynajmę pokój 
osobie bez nałogów, +kaucja. 
500zł/+liczniki 604-844-765 

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

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

POROSŁY, Wynajmę umeblowany 
pokój emerytom lub emerycie 
w zamian za niewielką pomoc w 
domu. 1zł 502-782-576 
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cztery kondygnacje nadziemne,  
kondygnacja podziemna z 54 miejscami 
parkingowymi i piwnicami, 50 mieszkań 

w 2 klatkach wyposażonych w windy

„ZŁOTE KASKADY”

tel. 85/ 66 33 672
ul. Świętego Mikołaja 1

15-419 Białystok
ul. Warszawska 42A

15-077 Białystok

tel. 85/ 732 98 21

ul. Mazowiecka w Horodnianach



 «Białystok, os. Centrum, do 
wynajęcia 2 -pok. przy ul. Ju-
rowieckiej, umeblowane i wy-
posażone duży zielony taras 

ok.90 m². Koszt najmu 2100 zł 
+opłaty Kaucja 2500 zł, dostęp-

ne od 1 maja 2022r. 2.100zł 
857-424-016 Apogeum 

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

BIAŁYSTOK, os. Białostoczek, 
nowe, umeblowane, dziewczy-
nie lub pani. 1.000zł 604-595-157 

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

BIAŁYSTOK, ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, os. 
Piaski, powierzchni ok. 70m² skła-
da się z jednego pomieszczenia, 
wydzielone zostało również po-
mieszczenie socjalne.  5.500zł 
739-610-987 MEG REAL ESTATE 

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

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

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

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

Poszukuję do wynajęcia
BIAŁYSTOK, wynajmę kawalerkę 
1.000zł 500-457-371 

BIAŁYSTOK, Emeryt lat 60 poszu-
kuje kawalerki na os. dziesięciny, 
tel. 500-457-371 666-911-485 

BIALYSTOK, Emeryt wynajmie 
pokój, umeblowany do 500 zł. 
500zł 570-615-162 

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

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

BIALYSTOK, Poszukuję mieszka-
nia do wynajęcia w Białymstoku 
lub Wasilkowie 2 pokojowego, na 
dłuższy okres czasu. 733-358-733 

Kupię
BIALYSTOK, Działkę rekreacyj-
ną, w formie siedliska na wsi, z 
domkiem do remontu. Okolice 
Augustów, Suwałki i Sejny. 
539-625-935 

B I A LYS TO K, Kawalerkę lub 
mieszkanie 2 pokojowe w cen-
trum Białegostoku, do 2 piętra 
531-540-521 

BIAŁSYTOK, Kupie małe miesz-
kanie do 2-piętra, w rozliczeniu 
chętnie przekaże atrakcyjnie 
zagospodarowany ogród dział-
kowy ul. Świętokrzyska, BEZ 
POŚREDNIKÓW. 695-123-314 

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 

BIALYSTOK, Siedlisko, 10 km od 
Białegostoku 693-409-808 

BIELSK Podlaski, Witam zajmu-
jemy się -skupem lasu na pniu 
-skupem lasu razem z gruntem 

-skupem drzew gotowych ścię-
tych sosna, świerk, brzoza, olcha i 
inne każda ilość płatność gotówką 
-wycinką drzew niebezpiecznych 
-reku 250zł/szt. 735-160-749 

BIAŁYSTOK, Witam zajmujemy 
się wycinką pozyskaniem drzew z 
działek leśnych, rolnych, ugorów, 
nieużytków wycena Gratis płatne 
gotówką  25.000zł 794-544-402 

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

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

BIALYSTOK, kupie garaz blaszak 
w bialymstoku z miejscem do-
-1600zl 2.000zł 696-774-177 

BIALYSTOK, kupie garaz muro-
wany w bialymstoku do-20.000zl 
20.000zł 791-203-824 

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

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

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

Meble
2 fotele w dobrym stanie. 200zł/
całość 729-943-241 Białystok 

DR ZWIC ZKI dębowe, nowe, 
do szafek kuchennych, wym. 
58x4 0x50,  2szt  +2,  w ym. 
70.5x60x50x32 2szt+4+2. 520zł/
całość 511-240-244 Sokółka 

DWA fotele jasne, stan bardzo 
dobry  160zł/całość 783-833-813 
Bialystok 

DWA regały, 350x210 i 220x186, 
400 zł i 200zł 200zł 791-192-749 
Bialystok 

FOTEL dla osoby niepełnospraw-
nej, składany, sterowany pilotem. 
1.300zł 729-927-807 Bialystok 

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 

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

NOWY ławo -stół, Mateo Paget 
Meble, w kolorze czereśnia, dł 
130x170 szer. 90 750zł 508-954-
311 Bialystok 

OKOŁO 30 kompletów nowych 
mebli, brak śrub montażowych  
50zł/szt. 515-563-326 Bialystok 

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

REGAŁ Puszcza stan bdb i inne 
meble pokojowe cena od 200zł 
do 500zł 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 

SPRZEDAM drzwiczki do szafki 
fronty, wykonane ze starodrzewu 
sosnowego wymiary 86, 5/44 cm 
i 75, 5/41 cm. Drzwiczki są uży-
wane i należało by je odnowić  
50zł/szt. 600-344-308 Wysokie 
Mazowieckie 

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 

STÓŁ jesionowy, nowy 1.30x70cm, 
lite drewno. 1.500zł 504-076-810 
Białystok 
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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 

sufity 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



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

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

SZAFKA pod telewizor 64x40, 
na kółkach. 70zł 511-240-244 
Sokółka 

WERSALKA mało używana jak 
nowa, z ładnymi boczkami, ko-
lor szary 500zł 505-306-330 
Białystok 

WERSALKA nowa  1.000zł 729-
971-047 Białystok 

WERSALKA stan dobry 250zł 669-
905-516 Bialystok 

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 

WERSALKI mało używane, trans-
port gratis 150zł 515-563-326 
Bialystok 

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

ŁÓŻKO Ejlby składane, z mate-
racem piankowym, na spodzie 
żebrowym, 190x80 200zł 508-
954-311 Bialystok 

ŁÓŻKO polowe, składane z mate-
racem 200x80 80zł 888-296-278 
Bialystok 

ŁÓŻKA hotelowe 1 szt.- 90 x 200, 
1 szt. 80x200 spód sprężynowy, 
z materacem 400zł/szt. 600-900-
969 Białystok 

Wyposażenie wnętrz

5 drzwi białe przeszklone Porta z 
ościeżnicami, 2 drzwi sosna ciem-
ny brąz lakierowane przeszklone 
wymiary: 2 - 80cm, 1- 90cm, 1 - 
70cm, 2-80cm 50zł/szt. 510-060-
081 Dobrzyniewo Duże 

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

BOJLER do wody 100l ocieplo-
ny pianką zasilanie elektryczne, 
wężownica od centralnego, lub 
cegiełkę .bojler krótko używa-
ny. 150zł 600-344-308 Wysokie 
Mazowieckie 

CHODNIK tkany na krosnach 10 
zł metr bieżący  10zł 663-937-
643 Bialystok 

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 

GAZOWY grzejnik przepływowy, 
w bardzo dobrym stanie  450zł 
795-999-550 Bialystok 

LAMPY ścienna 10zł 692-922-569 
Białsytok 

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

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

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

SPRZEDAM generator pary do 
sauny moc 3 kw używany, wy-
montowany z kabiny pryszni-
cowej z całym oprzyrządowa-
niem sprawny, był sporadycznie 
używany  300zł 600-344-308 
Wysokie Mazowieckie 

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

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

GRZEJNIKI żeliwne polskie, cena 
za 1 żeberko, dostępnych 170szt, 
Sokoły 30zł/szt. 862-751-135 
Wysokie Mazowieckie 

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

ŻEBERKO żeliwne, 160 szt. 
15zł/szt. 501-259-967 Wysokie 
Mazowieckie 

ŻYRANDOL 30zł 692-922-569 
Białystok 

ŻYRANDOL + kinkiet z mosiądzu 
starodawny w dobrym stanie 
200zł 515-563-326 Bialystok 

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

ŻYRANDOL. 30zł 604-595-157 
Białystok 

ŻYRANDOLE porcelanowe  40zł 
696-885-282 Białystok 

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 

BECZKI 120l- 120 zł, beczki 80l- 80 
zł, transport gratis 120zł 515-563-
326 Bialystok 

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 

BRAMA wjazdowa 2-skzrydło-
wa, biało-brązowa 358 szer. wys. 
147, stan bdb. 880zł 600-440-216 
Hajnówka 

BRAMA wjazdowa 4m stan bar-
dzo dobry  850zł 729-943-241 
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 dębową 50mm  1.500zł/
m³ 511-171-535 Bialystok 

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

DESKI kantówki 1.700zł/m³ 515-
418-047 Zaścianki 

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

DREWNO konstrukcyjne. 600zł/
m³ 508-978-927 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 wewnętrzne 80cm, kolor 
jesion, 2szt. 40zł/szt. 862-713-
853 Zambrów 

DRZWI wewnętrzne używane, 
80P, 2 szt, łazienkowe 60p, ku-
chenne 70N od 50 do 70 zł. 511-
240-244 Sokółka 

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

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

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

GRZEJNIK olejowy. 150zł 856-
616-814 Białystok 

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

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 

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

KOŁKI dębowe wysokość 2, 4cm 
15zł/szt. 511-171-535 Bialystok 

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

KRĄG betonowy, 2szt. 120zł/szt. 
729-943-241 Białystok 

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

KUPIE pustaki suporex lub cegłę 
czerwone pozostałości po budo-
wie za rozsądna cenę.  609-320-
169 Zambrów 

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

KUPIĘ deski z demontażu, lub 
po szalunkach  1zł 515-563-326 
Bialystok 

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

KUPIĘ pustaki żużlowe, odbiorę 
własnym transportem  1zł 515-
563-326 Bialystok 

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

LINA stalowa średnica 14 mm, 
33m długości 300zł/całość 691-
917-055 Bialystok 

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

MOZAIKA podłogowa,,, liść klo-
nu,, dąb, jesion  50zł/m² 795-999-
550 Bialystok 

NOWY licznik elektryczny 70zł 
505-306-330 Białystok 

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

OGRODZENIE betonowe 110zł 
501-647-161 Grajewo 
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OKNA dachowe z okuciami 
Mahoń, 2szt. 200zł/szt. 571-232-
731 Ełk 

OKNO PCv białe, panoramiczne, 
3-szybowe163 /176 200zł 510-
060-081 Dobrzyniewo Duże 

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 

PARAPETY z kamienia 350zł/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 

PRZEPUST betonowy drogo-
wy używany cena za sztukę,  
40zł 600-344-308 Wysokie 
Mazowieckie 

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

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

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

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

PŁYTA osb 12 wymiary 230 x 100, 
transport gratis 20zł/m² 602-610-
563 Bielsk Podlaski 

PŁYTA osb 22mm 250x50  35zł 
602-610-563 Bielsk Podlaski 

PŁYTY mdf 15zł/szt. 508-978-927 
Białystok 

PŁYTY sklejki 15zł/szt. 508-978-
927 Białystok 

PŁYTY wiórowe 15zł/szt. 508-978-
927 Bialystok 

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

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

RURY stalowe 80mm, nowe, 14m 
długości.  20zł/mb 795-999-550 
Białystok 

SCHODY z kamienia naturalnego 
350zł/m² 511-928-792 Zambrów 

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

STEMPLE budowlane 3m, nie uży-
wane. 5zł/szt. 600-768-549 Bielsk 
Podlaski 

STEMPLE budowlane drewniane, 
sosnowe 3 m długości  5zł 606-
121-680 Bialystok 

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

SŁUPKI ogrodzeniowe wys. 150 
cm, sednica 50mm, 80 szt. 35zł/
szt. 607-940-357 Łomża 

SŁUPKI ogrodzeniowe wys. 2m 
średnica 60mm, 70 szt. 45zł/szt. 
607-940-357 Łomża 

SŁUPKI ogrodzeniowe z rury 48 o 
wysokości 120 cm, szt. 29 38zł/
szt. 511-240-244 Sokółka 

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

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

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

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

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 

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 

ZLEW 2 komorowy, żeliwny, bia-
ły, z syfonem. 110zł 511-240-244 
Sokółka 

ZLEW dwukomorowy ze stali 
nierdzewnej, używany stan do-
bry 70zł 600-344-308 Wysokie 
Mazowieckie 

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

AGROMARMUR 9zł/m² 511-928-
792 Zambrów 

DRUT spawalniczy. 30zł 856-616-
814 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 

KABINY prysznicowe kempin-
gowe, używane, nowe grzałki, 
Cena do ustalenia 2.500zł 605-
451-014 Ełk 

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

KUPIE bramę wjazdową 5m szero-
kości. 1zł 729-943-241 Białytsok 

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

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

 

 

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

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

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

SUPOREKS 24x16x60 3 palety, 
pozostałość po budowie 8zł/szt. 
729-943-241 Białsytok 

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

AGD
KUCHENKA gazowa 4 palniko-
wa, piekarnik gazowy Mastercok, 
rożen obrotowy, opiekacz, re-
duktor, mało używana, jak nowa 
na działkę 380zł 511-240-244 
Sokółka 

LODÓWKA Gorenie wysokość 
180cm stan dobry 320zł 609-
499-004 Orzysz 
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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

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



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

ODKURZACZ 60zł 692-922-569 
Białystok 

ODKURZACZ 1600V 80zł 663-
937-643 Bialystok 

ODKURZACZ Zelmer 1800W, stan 
bdb. 70zł 729-943-241 Białystok 

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

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

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

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

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

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 

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 

Opał
BRYKIET dębowy workowany. 
1.250zł/t 515-076-758 Białystok 

BRYKIET dębowy, opakowanie 7, 
90zł (10kg). 1.390zł/t 600-900-
969 Białystok 

DREWNO kominkowe, suche, 
120-200zł m³. 250zł/m³ 606-282-
188 Białystok 

DREWNO opałowe brzoza 15mp, 
suche rąbane. 150zł/mp 608-720-
220 Sokółka 

DREWNO opałowe brzoza suche. 
200zł 729-943-241 Białystok 

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

DREWNO opałowe sosna gałę-
ziówka 50zł/mp 600-768-549 
Bielsk Podlaski 

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

DREWNO opałowe, sosna, w me-
trach. 110zł/mp 600-768-549 
Bielsk Podlaski 

DREWNO opałowe, zrzyny opoły, 
20mp, B-stok dowóz. 110zł/mb 
515-076-758 Białystok 

DRZEWO opałowe Brzoza su-
che, rąbane. 200zł 729-943-241 
Białystok 

DRZEWO opałowe brzoza, rąba-
ne, możliwość transportu 200zł/
m² 729-943-241 Białystok 

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

KOSZE na ziemniaki lub grzyby. 
40zł/szt. 729-943-241 Białystok 

KO Ł A 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 prze-
chowywania żywności, 4szt, poj. 
100l. 150zł/całość 601-323-135 
Białystok 

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

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

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

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

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

SOSNA i brzoza, porąbane na 
kawałki 200zł/m² 514-641-946 
Szczuczyn 

SPRZEDAM drewno owocowe / 
wędzarnicze pocięte i porąbane 
.workowane po 20kg+.Drzewo śli-
wa czereśnia grusza jabłoń. Worki 
raszlowe o poj. 30l. 35zł 505-390-
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 suchą zrębke do 
rozpalania z drzew liśćiastych i 
owocowych cena za worek 50kg 
Możliwość wysyłki  30zł/szt. 573-
474-954 Łapy 

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

SUCHE drzewo rąbane, brzoza, 
sosna możliwość transportu cena 
150zł-220zł 220zł/m³ 606-282-
188 Białystok 

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

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

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

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

WÓZEK do przewozu wykładzin. 
150zł 729-971-047 Białystok 
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DREWNO opałowe Grab 15m, 
suche porąbane . 200zł/mp 608-
720-220 Sokółka 

DREWNO opałowe dąb, rąbane 
suche możliwy transport 220zł/
mp 511-171-535 Białystok 

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

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

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

KOŁOWROTEK 150zł 504-352-
084 Białystok 

KUFER 300zł 662-593-789 Suwałki 
KUPIĘ Harmonię. 1zł 511-928-792 
Szumowo 

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

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

PIANINO 1.000zł 511-928-792 
Szumowo 

PIANINO Quanndt Berlin 130 
letnie. 2.500zł 795-999-550 
Białystok 

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

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

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

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

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

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

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

JESTEŚMY firmą 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 

KARMNIKI dla ptaków, solidnie 
wykonane i trwałe, profesjonalna 
impregnacja,  60zł 504-076-810 
Białystok 

KWIETNIK metalowy, 13 doni-
czek. Wysokości 160cm 400zł 
696-885-282 Bialystok 
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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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Potrzebujesz przestrzeni? Deweloper ASKO oferuje duże metraże 
w ekologicznym budynku

Zainwestuj w duży metraż

ASKO to firma obecna na rynku od 2005 roku, 
jednak z branżą budowlaną jest związana 
od niemal dwudziestu lat. Jej celem jest inwestycja 

w budowę osiedli mieszkaniowych oraz realizacja 
obiektów komercyjnych we wszystkich etapach – zakup 
terenów, projektowanie, przygotowanie inwestycji, 
realizacja procesu budowlanego, kontrola przebiegu 
inwestycji, sprzedaż oraz obsługa klientów.

Marka troszczy się o przyszłych właścicieli mieszkań, dbając 
o ich komfort i bezpieczeństwo – to główne wartości marki. 
Wszelkie materiały, które zostają użyte przy budowie, są najwy-
żej jakości. Deweloper przekonuje, że sam nie wahałaby się nad 
użyciem ich przy wznoszeniu własnego domu, w którym miałby 
zamieszkać razem z rodziną. Firma jest pewna swoich projektów 
oraz wygody, którą one zapewniają. Każdy, kto postanowi skorzy-
stać z oferty ASKO może mieć gwarancję zaoszczędzonego czasu 
oraz pieniędzy. Dodatkowym bonusem korzystania z usług tego 
przedsiębiorstwa jest pomoc w uzyskaniu kredytu – to niezwy-
kle rzadko spotykane wśród konkurencyjnych marek z branży 
deweloperskiej.

Kolejną inwestycją ASKO jest CIEPŁA 38 Apartamenty – ele-
gancki, nowoczesny, siedmiopiętrowy budynek, zlokalizowany przy 
ulicy Ciepłej w Białymstoku, który obfituje w liczne duże mieszka-
nia o wysokim standardzie wykończenia. To idealna propozycja 
dla osób ceniących komfort i poczucie przestrzeni. Duży metraż 
od 58 m² do 69 m² oznacza przestronne pokoje, które w łatwy 
sposób można zagospodarować, wykorzystując meble i przedmioty, 
na które nie byłoby miejsca w mniejszych lokalach – można po-

kusić się o montaż huśtawki czy hamaku w salonie lub umiejscowić 
w sypialni łoże małżeńskie o ponadstandardowych rozmiarach. 
Przy odpowiednim dobraniu i ustawieniu mebli znajdzie się miejsce 
np. na pianino lub piłkarzyki – to interesujące i praktyczne przed-
mioty, stanowiące niespotykany akcent, nadający wyjątkowości 
temu miejscu, z których obecności ucieszą się hobbyści.

Duży metraż to również komfort życia codziennego, zwłaszcza 
dla par i rodzin z dziećmi. Bezdzietne małżeństwa mogą zago-

spodarować jedno z pomieszczeń jako pokój gościny, gabinet, 
dużą garderobą czy mini siłownię z podstawowymi sprzętami 
do ćwiczeń. Rodziny natomiast będą cieszyły się wystarczającą 
ilością przestrzeni dla każdego z domowników – wszyscy będą 
posiadać w mieszkaniu własne, prywatne miejsce, gwarantujące 
intymność, w związku z czym nikt nie zazna przytłoczenia wy-
wołanego obecnością innych osób. Duże mieszkanie umożliwia 
również posiadanie zwierząt, nawet tych o większych rozmiarach 
np. psów dużych ras i jest ono gwarancją ich komfortu.

Wyjątkowość tej inwestycji objawia się nie tylko w przestron-
nych mieszkaniach, ale również w fakcie, iż jest to ekologiczny 
budynek – architekci zdecydowali się na zaprojektowanie zie-
lonego dachu, który nie tylko dodaje miejskiemu krajobrazowi 
naturalnego uroku, ale przede wszystkim przyczynia się do oczysz-
czania powietrza z pyłów, kurzu i spalin oraz pochłania dwutlenek 
węgla. Dodatkowo zwiększa on izolacyjność termiczną i aku-
styczną budynku. Ponadto postawiono także na montaż paneli 
fotowoltaicznych – to innowacyjne ekologiczne rozwiązanie, które 
umożliwi produkcję energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu 
promieni słonecznych.

Kolejne zalety inwestycji to energooszczędne oświe-
tlenie budynku, cichobieżne windy, komórki lokatorskie 
oraz dwupoziomowy garaż wyposażony w stację ładowania 
samochodów elektrycznych. Nieopodal budynku znajduje się 
zielone patio z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, co jest 
dużym udogodnieniem dla wszystkich rodziców – bliska 
obecność obiektów dziecięcych, które są w pełni bezpieczne, 
znacząco poprawia komfort życia każdej mamy i taty oraz 
ich pociech.

Budynek jest usytuowany niedaleko centrum Białegostoku, 
co sprawia, że mieszkańcy będą mogli w pełni czerpać z możliwo-
ści oferowanych przez duże miasto, takich jak obecność licznych 
sklepów, galerii handlowych i restauracji, a także dobry dostęp 
do placówek edukacyjnych. Tuż obok znajduje się sklep spożyw-

czy, poczta, dwa przedszkola, szkoła podstawowa, technikum 
programistyczne oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku.

Termin pierwszego etapu inwestycji jest zaplanowa-
ny na 2022/2023 rok, natomiast etap drugi jest szacowany 
na 2023/2024 rok. Trzeci etap inwestycji jest w przygotowaniu.

Klaudia Barcińska



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

METALOWY, duży śmietnik wys. 
160cm, 13-doniczkowy 400zł 
696-885-282 Białystok 

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

SPRZEDAM kontener wymiary: 
4x2x2m może służyć jako ma-
gazynek lub schowek na działkę, 
ogród, z dowozem. 2.200zł 606-
943-890 Białystok 

SZKŁO szklarniowe, 30x30, i na-
miot foliowy 250x500 1zł 795-
999-550 Bialystok 

KOSIARKA traktorek do trawy, 
John desire, 17km, 3 noże, stan 
bardzo dobry, cena do negocja-
cji 5.800zł 512-575-720 Knyszyn 

SPRZEDAM beczki plastikowe po 
spozywce 220l na szambo desz-
czowke lub wode na wode i pasze 
dla zwierzat 100zł 883-927-423 
Bialystok 

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

Remontowo-budowlane
DEMONTAŻ i montaż drzwi, ma-
lowanie, szpachlowanie i inne 
prace wykończeniowe, szalów-
ka drewniana  690-398-771 
Bialystok 

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

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

MALOWANIE, szpachlowanie. 
883-688-417 Białystok 

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

PRZYJMĘ zlecenia na komplekso-
we wykończenia mieszkań dewe-
loperskich oraz na remonty tych 
z rynku wtórnego.  537-359-985 
Białystok 

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

REMONTY mieszkań, wykończe-
nie wnętrz, malowanie, szpachlo-
wanie, tapetowanie 515-563-326 
Bialystok 

 

 

 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 

WYKONAM posadzki mixokre-
tem. Wylewamy posadzki mało 
i dużo metrażowe. Cena uzgad-
niana indywidualnie  0, 10zł 519-
662-754 Białystok 

 

 

 POSADZKI agregatem  507-489-436 
Białystok 

Hydrauliczno-elektryczne

ELEKTRYK z doświadczeniem i 
uprawnieniami poszukuje no-
wych zleceń. Instalacje nowe i 
przeróbki Montaż gniazd i włącz-
ników podłączanie indukcji mon-
taż rozdzielnic itp  518-969-496 
Białystok 

ELEKTRYK, przeróbki, naprawy, 
wymiana gniazdek, oświetlenia 
515-563-326 Bialystok 

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 

NAPRAWY sedesów, spłuczek 
515-563-326 Bialystok 

Transport-przeprowadzki

SPRZĄTAMY mieszkania na sprze-
daż lub wynajem  515-563-326 
Bialystok 

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

TRANSPORT dłużycy i hds 888-
600-736 Białystok 

TRANSPORT dłużycy np. sta-
li budowlanej ito 508-978-927 
Białystok 

TRANSPORT. Drobne przepro-
wadzki. Wnoszenie, wynoszenie. 
Utylizacja starych mebli, sprzętu 
RTV i AGD, zlomu. 50zł 883-688-
417 Białystok 

BAGAZOWKI transport motocykli 
quadow skuterow czesci samo-
chodowych kosiarki sprzet spor-
towy agd-rtv mebli bus z win-
da sprzet i materialy budowlane 
Bialystok cala polska 884-774-215 
Białystok 

HOLOWANIE aut 7 dni w tygo-
dniu takze długie trasy  100zł/
szt. 512-576-250 Łomża 

HOLOWANIE aut oraz maszyn rol-
niczych 7 dni w tygodniu  100zł/
szt. 512-576-250 Łomża 

HOLOWANIE aut oraz maszyn 
rolniczych 7 dni w tygodniu firma 
cały kraj zapraszamy  100zł/szt. 
512-576-250 Łomża 

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

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

PRZEPROWADZKI drobne baga-
zowki wynajme busa dostawcze-
go z kierowca transport sprzetu 
agd rtv mebli ubran ksiazek rze-
czy osobistych kartony worki itp.
rzeczy 791-203-824 Bialystok 

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

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

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

Naprawa RTV, AGD
NAPRAWA pralek automatycz-
nych, kuchenek gazowych, pod-
łączenia, naprawa, szybko, tanio, 
solidnie  515-563-326 Bialystok 

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

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

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

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

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

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

ROZBIÓRKI domów, garaży, pa-
wilonów handlowych, sklepów 
515-563-326 Bialystok 

STOLARSTWO- usługi komplek-
sowe, specjalizacja- stoły. 504-
076-810 Białystok 

USUNĘ dzikie roje pszczół, za dar-
mo 574-518-887 Bialystok 

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

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

WYCINKA drzew, także trudnych-
-alpinistycznie, krzewów, samo-
siejek, trzebież lasów, zrywka 

drewna, nasadzenia, pielęgna-
cja, obkaszanie, grodzenie upraw 
leśnych Cięcie na opał = 1zł 695-
332-129 Białystok 

WYKASZANIE traw, także z du-
żych obszarów, pielęgnacja zie-
leni, usuwanie samosiejek za-
krzaczeń, czyszczenie działek, 
obkaszanie upraw lesnych, sa-
dów 1zł 695-332-129 Białystok 

WYTNĘ las, przetnę, potnę na 
opał. 531-326-561 Białystok 

WYWIOZĘ złom. 693-409-808 
Białystok 

WYWOZIMY na wysypisko, me-
ble, sprzęty AGD, palety, deski, 
kartony, książki 515-563-326 
Bialystok 

WYWOZIMY stare okna, drzwi na 
wysypisko, szybko, tanio, solidnie  
515-563-326 Bialystok 

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

Odzież nowa

FUTRO czarne męskie 150zł 504-
352-084 Białystok 

GARNITUR męski elegancki 
Lavard, ciemny granat, z metką, 
na 188cm, pas 108cm. Cena za-
kupu 1600zł. Cena do uzg. 390zł 
531-540-521 Białystok 

GARNITUR nowy, dł. 102 cm 
(spodnie) 90 cm szerokości, ma-
rynarka: plecy 45cm, długość 
77cm. Wzrost 170-175 cm  45zł 
696-885-282 Bialystok 

KOŻUCH męski 250zł 504-352-
084 Białystok 

KURTKI skórzane męskie, ocie-
plane kożuchem, rozm rozm 52, 
wzrost 176cm, 3szt.  50zł/szt. 
862-713-853 Zambrów 
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Kup mieszkanie 57m2 zapłać za 54m2! 

3m2 GRATIS!

tel.: 85 749 60 20 / www.askosa.pl
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Dokonaj rewolucji w swoim 
mieszkaniu – pozbądź się niemodnej 
boazerii.

Jak odświeżyć 
boazerię?
Był czas kiedy boazeria była najmodniejszym 

wykończeniem przedpokoju, klatki schodowej 
w domu jednorodzinnym, elementów kuchni, 

łazienki czy poddasza. Równocześnie była symbolem 
majętności, teraz przypomina dawne czasy PRL-u. 
Obecnie szukamy sposobów pozwalających odświeżyć 
boazerię, uatrakcyjnić ją, czy wręcz zmienić, gdyż 
najprostszy sposób polegający na zerwaniu jej 
i położeniu nowego materiału, najczęściej gładzi, jest 
dość kosztowny i wymaga gruntownego remontu. Często 
nie posiadamy ani funduszy ani czasu, jak również 
możliwości lokalowych, by taki remont przeprowadzić. 
Wtedy zaczynamy zastanawiać się nad inną formą 
odnowienia boazerii, która jest zwykle ciemna, z sękami, 
nieraz uszkodzona i wyglądają mało estetycznie.

czyszczenie boazerii

Jednym ze sposobów, wymagając sporego zaangażowania 
i czasu przeznaczonego na remont jest ponowne polakierowanie 
boazerii. Zanim to jednak uczynimy należy dokładnie oczyścić 
boazerię w domu ze starej powłoki, którą najczęściej jest uciążliwy 
w zdejmowaniu lakier. By to uczynić należy boazerię dokładnie 
wyszlifować, również z rowkami w boazerii, stąd najlepiej zaopa-
trzyć się w szlifierkę z płaską stopą, na której mocuje się różnej 
wielkości i grubości papier ścierny.

Wybierając szlifierkę warto zaopatrzyć się w taką, która 
zawiera worek zbierający kurz, gdyż unikniemy w ten sposób 
choć trochę uciążliwego sprzątania. Czyszczenie boazerii jest 
niewdzięczną pracą, gdyż kurzu i zanieczyszczeń unoszących 
się przy tym w powietrzu jest dużo. Szlifowanie rozpoczynamy 
od pracy z dość grubym papierem ściernym, systematycz-
nie zmniejszając grubość papieru, aż do najdrobniejszego. 
Efektem pracy ma być gładka boazeria bez zbędnej, starej 
powłoki. Potem należy boazerię odkurzyć i przemyć mokrą 
ściereczką.

lakieroWanie boazerii

Następnie po wyschnięciu można położyć nowy lakier. Oferta 
lakierów jest dość szeroka. Można wybrać lakier bezbarwny, 
który pozostawi aktualny koloryt boazerii i tylko podkreśli wy-
stępujące słoje.

Można również zastosować lakiery barwiące, które zmienią 
barwę boazerii. Jeśli boazeria jest położona w małym pomieszcze-
niu warto wybierać barwy jasne, jeśli w dużym, bądź na przykład 
na jednej ścianie, wtedy świetnym sposobem będzie wybór koloru 
ciemniejszego.

WoskoWanie boazerii

Innym sposobem na nadanie boazerii nowego wyrazu jest 
jej woskowanie. Oczywiście boazerię należy również przygoto-
wać do woskowania, dokładnie tak samo jak pod nowy lakier. 
Czyszczenie należy wykonać bardzo dokładnie. Oferta wosków jest 
różnorodna, jednak jeśli mamy ciemne lub ciasne pomieszczenie 
lub zwyczajnie chcemy rozjaśnić wyraźnie naszą boazerię, należy 
zastosować wosk rozjaśniający.

Tego rodzaju wosk znacznie rozjaśnia, nadaje perłową poświa-
tę i zdecydowanie uatrakcyjnia boazerię. Należy jednak pamiętać, 

że woskowanie to czynność 
nieodwracalna, więc należy nad 
zastosowaniem wosku dobrze 
się zastanowić, gdyż potem już 
nie można zastosować innej 
technologii.

maloWanie boazerii

Jednym z najczęściej 
stosowanych sposobów na po-
darowanie boazerii „drugiego 
życia” jest malowanie boaze-
rii. Trzeba przyznać, że jest 
to najprostszy i najmniej 
czasochłonny sposób. Często 
malowanie boazerii wykonu-
jemy sami, co znacznie obniża 
koszty remontu. Należy wybrać 
odpowiedni kolor i pomalować 
pędzelkiem wgłębienia, nato-
miast wałkiem deski boazerii.

Wybór koloru należy 
do nas, jednak najbardziej su-
gerowane przez projektantów 
wnętrz są kolory białe, róż pu-
drowy, błękit, szarość, krem, 
zawsze w macie. Oczywiście 
jasne barwy, zwłaszcza biel 
świetnie optycznie powiększa-
ją mieszkanie, nadając mu styl 
skandynawski.

maloWanie boazerii 
– Wybór farby

Wybierając farbę należy 
zwrócić uwagę czy jest zaleca-

na do drewna, natomiast jeśli chcemy uniknąć dość męczącego 
czyszczenia i przygotowania boazerii do odnowienia, warto za-
stosować farby renowacyjne, które świetnie pokrywają boazerię, 
która była wcześniej polakierowana. Wybierając wśród rodzajów 
farb należy stosować farby akrylowe do drewna, natomiast unikać 
farb emulsyjnych. Farby akrylowe do drewna są odpowiednio 
gęste, doskonale się rozprowadzają i są trwałe.

Nieuniknione jest przygotowanie boazerii, czyli jej odczyszcze-
nie. odtłuszczenie, zmatowienie papierem ściernym, odkurzenie 
i dopiero położenie dwóch, trzech warstw farby. Możemy również 
odnowić boazerię farbami kredowymi, które świetnie się spisują 
na wcześniej polakierowanych czy pomalowanych powierzch-
niach. W takim przypadku wystarczy powierzchnię boazerii 
dobrze umyć, odtłuścić i malować, jednak po pomalowaniu farbą 
kredową powierzchnię należy koniecznie zabezpieczyć lakierem 
lub woskiem. Analizując koszty, farba kredowa jest dwukrotnie 
droższa, ale jest dużo wydajniejsza.

natUralna boazeria

Jeśli odpowiada nam naturalny wygląd boazerii możemy 
ją oczyścić dokładnie i zaimpregnować odpowiednim preparatem, 
który świetnie zabezpieczy boazerię przed zabrudzeniami, wilgocią 
oraz ciemnieniem czy żółknięciem. Wygląd takiej boazerii świetnie 
pasuje na przykład do rustykalnego stylu.

olejoWanie boazerii

By zaolejować boazerię należy ją przygotować jak pod wo-
skowanie, a następnie nanieść na jej powierzchnię olej. Olej 
wniknie w głąb struktury boazerii i nie pozostawi żadnych tłustych 
powierzchni. Jeśli chodzi o jakość zabezpieczenia olej jest słab-
szym produktem niż lakier, ale za to spokojnie przy wyblaknięciu 
można położyć kolejną warstwę oleju. Olej doskonale uwidacznia 
słoje i kolor boazerii, a jednocześnie zachowuje naturalny wygląd.

ŁUgoWanie boazerii

By ługowanie można było zastosować i by otrzymać oczeki-
wany efekt należy boazerię dobrze przygotować. Należy wyczyścić 
boazerię z zastarzałego lakieru, następnie zmatowić papierem 
ściernym i dokładnie odkurzyć. Można potem przystąpić do łu-
gowania, czyli nałożenia na boazerię specjalnego preparatu, który 
wsiąka w strukturę boazerii i ją zmienia.

Boazeria staje się jakby wybielona i świetnie się prezentują 
wyeksponowane słoje. Bardzo ładnie wygląda boazeria po ługo-
waniu, ale należy pamiętać, że jest to działanie pracochłonne, 
co przy większych powierzchniach jest uciążliwe. Na zakończenie 
ługowania boazerię należy zabezpieczyć olejem, lakierem lub 
emulsją mydlaną.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie jest jedynym świetnym 
sposobem na remont boazerii jej usunięcie. Trochę wkładu 
pracy, wyobraźni i praktyczna boazeria może świetnie wyglą-
dać. Zwłaszcza biel czy przełamana biel szarością świetnie się 
prezentuje, nadaje pomieszczeniu styl skandynawski, wnoszący 
dużo przestronności, jasności i „czystości”. Biel boazerii można 
przełamać kolorowymi dodatkami i meblami w prostym, natu-
ralnym kształcie. odświeżona boazeria może zupełnie odmienić 
wygląd pokoju, łazienki czy przedpokoju.
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NOWE kaloszki damskie w oka-
zyjnej cenie gdyż kosztowały 30 
Funciaków.Rozmiar niby 39 ale 
lepiej pytać o długość stopy. 64zł/
całość 733-581-353 Białystok 

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

UBRANIE robocze, fartuch i kom-
binezon, 6 szt, cena do ustalenia 
30zł/szt. 511-240-244 Sokółka 

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

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

GARNITUR męski, bardzo duży 
rozmiar, 2szt. 50zł/całość 601-
323-135 Białystok 

GARNITUR męski, duży roz-
miar, wzrost 180cm, na 150kg 
wagi, 2szt.  100zł 726-542-528 
Białystok 

GARNITURY męskie duży roz-
miar używane. 50zł 729-966-462 
Białystok 

KOŻUCH męski, rozm. 170x100. 
800zł 856-616-814 Białystok 

RÓŻNE ubrania 5-50 zł 5zł 692-
922-569 Białystok 

SKÓRZANE buty, różne rozmiary. 
Firmowe, od 20-50 zł 20zł 696-
885-282 Bialystok 

SUKNIE taneczne, używane  
500zł/szt. 721-867-871 Bialystok 

UBRANIA używane cena od 10 zł 
10zł 692-922-569 Białsytok 

UŻYWANE ubrania 10zł/szt. 692-
922-569 Bialystok 

KOŻUCH męski długi roz. 48(S-L), 
brąz, miękki, stan bdb, cena do 
uzg. 160zł 511-240-244 Sokółka 

UBRANIA różne cena 1 zł do 20 zł 
1zł 692-922-569 Białystok 

Podaruję, potrzebuję
MĘŻCZYZNA, przyjmę dom, 
mieszkanie, siedlisko, działkę lub 
inne propozycje. Mogę wynająć, 
w zamian zaopiekuję się posesją.  
513-367-980 Wyszków 

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

ODDAM dwie przyczepy kamienia  
791-522-213 Bialystok 

ODDAM fundamenty na gruz w 
gminie Turośń Kościelna  693-
409-808 Bialystok 

ODDAM gruz marmurowy, ideal-
ny do wyłożenia hali, duża ilość, 
własny transport  511-928-792 
Zambrów 

PRZYJMĘ kartony, każdą ilość, 
miejscowość Borzymy 729-883-
174 Ełk 

Inne
 BECZKI sosnowe suche, wyse-
zonowane, 70 szt, dł 4m gr. 3, 5 
cm 2.300zł/całość 797-491-785 
Gmina Sokółka 

1302 (1966) w oryginale, na cho-
dzie, z dokumentami. 8.000zł 
531-326-561 Białystok 

200L z obręczami, 4 szt Gmina 
Sokoły 50zł/szt. 781-034-553 
Wysokie Mazowieckie 

4 palety zadaszone na drewno, 
cena do negocjacji 200zł 516-645-
195 Kolno 

ARTYKUŁY malarskie, płótno, 
pędzle, sztalugi, palety, 20-50zł. 
20zł 692-922-569 Białystok 

CHODZIK 50zł 604-249-320 
Dobrzyniewo Duże 

DESKI do prasowania z pokrowca-
mi 2 szt, 60-80 zł 60zł 605-962-
475 Białystok 

JEŚLI litery są nie wyraźnie kolor 
odbiega od rzeczywistego wyko-
nam odnowienie liter na pomni-
ku w kolorach ZŁOTY, SREBRNY, 
CZARNY, BIAŁY. *Kompleksowe 
sprzątanie pomikow. 1zł/szt. 500-
222-927 Białsytok 

KIJE bambusowe, 3 szt., ponad 
2 m 30zł/całość 856-616-814 
Białystok 

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

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

KUFLE do piwa cena od 1zł do 20 
zł 1zł 692-922-569 Białystok 

KUPIĘ antyki, starocia, militaria, 
medale, odznaczenia, zabaw-
ki, rowery, itp.  1zł 517-332-545 
Czarna Wieś Kościelna 

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

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

POROŻE jelenia, bardzo duże, 
parzyste. 1.300zł 696-885-282 
Białystok 

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

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

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

SKRZYNIA do przechowywania 
broni na 4szt, Gmina Wieliczki 
1.000zł 607-315-229 Olecko 

SKÓRA z Kangura. 250zł 696-885-
282 Białystok 

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

SZALIK Real Madryt 60zł 692-922-
569 Białystok 

TORBY podróżne, różne rozmiary. 
20zł/szt. 601-323-135 Białystok 

WAGA łazienkowa 40zł 692-922-
569 Białystok 

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

WYPRAWIONE skóry z dzika. 
250zł/szt. 696-885-282 Białystok 

WŁÓCZKA, różne kolory, 10 zł/kg 
10zł 504-352-084 Bialystok 

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

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

NAMIOT foliowy, 3x5 350zł 795-
999-550 Białystok 

SANKI plastikowe 10zł/szt. 609-
758-945 Białystok 

SPRZEDAM drewno do maj-
sterkowania 20zł 692-922-569 
Białystok 

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

Kupię

KANISTRY metalowe, 10, 25 litro-
we 785-446-820 Bialystok 

KUPIE beczki plastikowe 200l, 
4szt. ok 130zł. 511-240-244 
Sokółka 

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