
Białostocka fi rma ASKO S.A. prowadzi działalność 
od 2005 roku i na swoim koncie ma wiele udanych 
inwestycji a także moc zadowolonych klientów. 

Profi lem działalności fi rmy jest inwestowanie w budowę 
nowych osiedli mieszkaniowych oraz realizacja obiektów 
komercyjnych (zakup terenów, projektowanie, przygotowanie 
inwestycji, realizacje procesu budowlanego, kontrolowanie 
przebiegu inwestycji, sprzedaż, obsługa klientów).

– Dzięki nam klient zaoszczędzi swój cenny czas oraz pienią-
dze. Zajmiemy się wszystkim, pomożemy w zaciąganiu kredytu, 
będziemy informować na każdym etapie budowy o postępie prac. 
Zapewniam, że do budowy używamy tylko takich materiałów, któ-
rych sami nie wahalibyśmy się użyć budując własny dom. Dzięki 
nam nasi klienci mogą spać spokojnie – mówi Barbara Uściłoko 
z fi rmy ASKO. 
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Zamieszkaj nowocześnieZamieszkaj nowocześnie
„Osiedle rekreacyjne” to nowoczesne, rodzinne 

osiedle realizowane przez Yuniversal 
Podlaski, które z łatwością zaspokoi życiowe 

potrzeby. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Wiadukt 
w Białymstoku. To trasa wylotowa z Białegostoku 
w kierunku Łap, Szepietowa i Zambrowa. Ci, którzy 
cenią sobie spokój, przestrzeń a także łatwą dostępność 
do miejskiej infrastruktury na pewno będą zadowoleni 
kupując swoje wymarzone mieszkanie właśnie tam.

Ten ośmiopiętrowy budynek, zlokalizowany na Nowym 
Mieście, przy ul. Wiadukt, tuż za rondem 10 Pułku Ułanów 
Litewskich powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują-
cych się już tam budynków mieszkalnych zrealizowanych przez 
Yuniversal Podlaski.

– Bryła nowego budynku będzie charakteryzowała się no-
woczesną formą architektoniczną – mówi pan Hubert Piekut, 
przedstawiciel Yuniversalu Podlaskiego. – Będzie on kształtem 
przypominał literę „L” i oczywiście nawiązywał swoim wyglądem 
do istniejącej już tam zabudowy.

Co ciekawe w części podziemnej znajdować się będą garaże 
dostępne z każdej klatki schodowej oraz zewnętrzne miejsca 
postojowe. W budynku zaprojektowano mieszkania dwu-, trzy- 
i czteropokojowe o powierzchniach od ok. 35 mkw. do ok. 72 mkw. 
Będą one miały drzwi metalowe wzmocnione, trzyszybową stolar-
kę okienną, parapety z konglomeratu, tynki gipsowo-wapienne 
i wylewki podłogowe. Niepowtarzalny nastrój stworzą przestronne 
balkony i loggie zlokalizowane od strony południowej.

Budynek wyposażony zostanie w pełną infrastrukturę tech-
niczną odpowiadającą normom w klasie standardów europejskich. 
Posiadał będzie też nowoczesne zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwprzepięciowe.

Rekreacyjne osiedle w zieleni to doskonała oferta dla osób 
ceniących spokój, ciszę oraz łatwy dostęp do miejskiej infrastruk-
tury, bowiem dojazd do centrum miasta zajmuje jedynie 10 minut.

Architekci zadbali o to, aby wokół obiektu była przestrzeń 
rekreacyjna. Powstanie tam siłownia na świeżym powietrzu, 
wielofunkcyjne boisko. Będzie to też raj dla tych, którzy cenią 
sobie przyrodę. Budynek będzie otoczony zielenią. W niedalekiej 
odległości są miejsca które doskonale nadają się na uprawianie 
sportów, spacery rodzinne.

Bardzo ważnym atutem jest bliskość punktów handlowych, 
usługowych, a także szkół i przedszkoli. W niedalekiej odległo-
ści jest Politechnika Białostocka a także Kampus Uniwersytetu 
w Białymstoku. Zaledwie kilometr dzieli inwestycję od Stadionu 
Miejskiego, a do najbliższej galerii handlowej można dostać się 
w ciągu zaledwie 7 minut jadąc samochodem.

Termin realizacji inwestycji planowany jest na IV kwartał 
2018 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 4300zł/mkw.

Firma Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. została powołana do życia 
przez Antoniego Piekuta – dotychczasowego współwłaściciela 
spółki Wersal Podlaski działającej na rynku od ponad 25 lat.

Grupa specjalistów tworząca Yuniversal Podlaski całe swoje 
dotychczasowe życie zawodowe związała z budownictwem, a pasja 
i doświadczenie, z jaką tworzą nowe inwestycje jest zauważalna 
przy oglądaniu efektów ich pracy.

Oferuje klientom bogaty wybór mieszkań w Białymstoku, 
Warszawie, Ełku i Suwałkach oraz największy na Podlasiu wa-
chlarz lokali mieszkalnych i usługowych. Celem jest zapewnienie 
im możliwości dokonywania najlepszych wyborów tak, aby zaspo-
kajały ich potrzeby i spełniały założone funkcje. Rozpoczynając 
nowe inwestycje Yuniversal Podlaski kieruje się różnorodnością 
lokalizacji i klasyczną formą, by z biegiem lat mogły nadal sprostać 
wymaganiom i potrzebom.

– Dbając o jakość naszych budynków, dbamy także o oso-
by, które korzystają z nich na co dzień. To one są powodem, 
dla którego nieustannie poszukujemy optymalnych środków 
i rozwiązań. Nasze budynki powstają z materiałów wysokiej 
jakości, a lokale i domy wykończone „pod klucz” łączą w sobie 
precyzję i nowoczesność, by mogły sprostać oczekiwaniom 
przyszłych mieszkańców – mówi Hubert Piekut i dodaje: – 
Jesteśmy fi rmą z wieloletnimi tradycjami, tak więc zależy 
nam na satysfakcji naszych klientów. Wiemy, jak ważnym 
wyborem jest zakup nowego domu, mieszkania, czy lokalu, 
w którym mieścić się będzie ich fi rma, dlatego nasi profe-
sjonalni doradcy dokładają wszelkich starań, by oferta była 
elastyczna i spełniała oczekiwania oraz potrzeby przyszłych 
mieszkańców.

Firma rozpoczęła budowa drugiego budynku.Planowany 
termin realizacji jest przewidziany na IV kwartał 2019r. 
To dziewięciopiętrowy budynek, w którym będzie 99 miesz-
kań. Powierzchnia mieszkań będzie różnorodna: od 36 mkw 
do 71 mkw. Dodatkowy atut to komórki lokatorskie, które są w ce-
nie mieszkań. Budynek będzie wyposażony w podziemny garaż 
zawierający 33 stanowiska.

NP
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 BIA YSTOK, 150m², dzia ka 625, os. 
Dziesi ciny, ceg a, po remoncie, wolno stoj cy, 
po o ony przy jednej z g ównych ulic osiedla. 

Parterowy z poddaszem. 625.000 z   

 ZA CIANKI, 150m², dzia ka 706, murowany, 
wolno stoj cy, do wyko czenia wewn trz. 

Ocieplony. Studnia g binowa, gaz, kanalizacja. 
Dojazd polbruk. 399.000 z   

 BIA YSTOK, 180m², dzia ka 726, os. Pietrasze, 
ceg a, wolno stoj cy, z 1992 roku, ocieplony, nowa 

elewacja. 6 pokoi, kuchnia, 2 azienki, 
podpiwniczony 495.000 z   

 BIA YSTOK, ul. Konstytucji 3 Maja, os. Wysoki 
Stoczek, 28mkw, parter z wej ciem z chodnika.  

80.000 z   

 D BRÓWKI, 1060m², Dzia ki z warunkami 
zabudowy, ró ne powierzchnie do wyboru. Przy 

drodze gminnej. 49.000 z   

 MARKOWSZCZYZNA, 1821m², ogrodzona, 
pr d, Przepi knie, kameralnie po o ona dzia ka w 

pobli u NIEWODNICY i ZALESIAN, warunki 
zabudowy na dom  237.000 z   

 P OCICZNO, 2000m², pr d, gm. E k, z dost pem 
do jeziora Zdr no, kanalizacja do pod czenia. 

59.000 z   

J    J    
 ? ?

Wynajmuj Wynajmuj 
z głowąz głową
Inwestycja w mieszkanie na wynajem 

nie traci na popularności, coraz więcej 
osób w ten sposób lokuje swoje środki, 

poszukując alternatyw dla oszczędzania 
w bankach czy na obligacjach. Sam zakup 
nieruchomości to dopiero pierwszy etap, 
potem trzeba ją wynająć tak, by przynosiła 
zyski. Home Broker podpowiada co zrobić, 
by zwiększyć swoją szansę na sukces.

Średnio około 5 proc. wynosi oczekiwana 
rentowność netto z inwestycji w mieszkanie 
na wynajem w największych miastach. Z obliczeń Home Brokera 
wynika, że najlepiej wróży zakup w Gdańsku, Katowicach, 
Białymstoku i Warszawie. Trzeba jednak pamiętać, że to sta-
tystyka, co oznacza, iż takie wartości osiąga się średnio i nie 
ma żadnej gwarancji.

Warto zastanowić się, kto ma być potencjalnym 
najemcą, bo to ma wpływ na sposób wykończenia czy wyposa-
żenia mieszkania. To decyzja istotna, a powinna zostać podjęcia 
z uwzględnieniem kilku czynników, wśród których najważniejsze 
są lokalizacja i metraż lokalu oraz charakterystyka rynku.

UMEBLUJ ZGODNIE Z POTRZEBAMI NAJEMCY

„Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził”. Nie 
sposób tak urządzić mieszkanie, by wszyscy byli nim zachwyceni. 
Kiedy już jednak znamy grupę docelową, należy o niej pamiętać 
przy urządzaniu i wyposażaniu nieruchomości. Przykładowo jeśli 
mieszkanie zlokalizowane jest w pobliżu kampusu, z dużym praw-
dopodobieństwem zainteresują się nim studenci, zatem warto 
by miało np. miejsce do pracy i nauki. W przypadku większego 
lokalu znaczenie będzie miało też wyposażenie każdego pokoju 
w meble tak, by był on w miarę „samowystarczalny” i stanowił 
prywatną strefę. Z kolei w przypadku gdy celujemy w małżeństwo 
lub singla, warto wyodrębnić sypialnię. Wyposażając mieszkanie 
należy po prostu zapomnieć o swoich upodobaniach i spróbować 
wczuć się w najemcę.

O ile wstępne wyposażenie mieszkania w meble dostosowane 
do profi lu potencjalnego najemcy jest pomysłem bardzo dobrym, 
to już personalizacja kolorów czy dodatków może się nie sprawdzić 
ze względu na zróżnicowane gusta. Dlatego kolor ścian w salonie 
powinien być jak najbardziej neutralny. Sprawdzają się barwy 
pastelowe, a najlepiej – po prostu biel. Odświeżone na biało 
ściany dodają wnętrzu światła, a mieszkanie sprawia wówczas 
wrażenie czystego.

„NIE” DLA OSOBISTYCH PAMIĄTEK

Mieszkanie na wynajem powinno być pozbawione prywatnych 
pamiątek. Zamiast zdjęcia dziecka lub fotografi i ze ślubu właści-
cieli, na ścianie lepiej zawiesić górski krajobraz lub nowojorskie 
drapacze chmur. Wnętrze powinno być tak przygotowane, by każ-

dy mógł poczuć się w nim swobodnie. Wzorem do naśladowania 
mogą być pokoje w dobrych hotelach.

SCHLUDNA ŁAZIENKA I KUCHNIA

W przypadku wielu najemców nie dochodzi do podpisania 
umowy ze względu na stan kuchni i/lub łazienki. Te dwa pomiesz-
czenia bezwzględnie powinny być czyste. To przestrzeń, gdzie 
przygotowuje się potrawy i dba o higienę, nie ma tam miejsca 
na pleśń czy zniszczone płytki. Kilkaset złotych zainwestowane 
w odświeżenie zwróci się bardzo szybko, być może już w pierw-
szym miesiącu, gdy pozwoli szybciej znaleźć najemców.

KLIMATYCZNE DROBIAZGI

Warto pamiętać, że mieszkanie wynajmuje się przede 
wszystkim oczami. Potencjalnemu najemcy musi się ono przede 
wszystkim podobać. Czasami wystarczy postawić wazon z kwia-
tami i zaświecić w lampkę z ciepłym światłem, by od razu pokój 
stał się klimatyczny. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać 
z dekoracjami, to ma być mieszkanie na wynajem, a nie wystawa 
sklepu z ozdobami.

Dobrym pomysłem może być zrealizowanie części wyposa-
żenia mieszkania we współpracy z najemcą. Można umówić się 
np. tak, że sam będzie mógł wybrać meble, dodatki czy kolor 
ścian (oczywiście w wyznaczonym budżecie). To mocny argument 
i wiele osób mając do wyboru kilka mieszkań, zdecyduje się na to, 
na którego wygląd ma wpływ.

ATRAKCYJNE OGŁOSZENIE

Nawet najlepiej przygotowane mieszkanie może nie znaleźć 
najemców jeśli zostanie nieudolnie zaprezentowane. Niewyraźne 
czy źle wykadrowane zdjęcia i nieatrakcyjny opis są w stanie 
odstraszyć wielu potencjalnych klientów. Jeśli ktoś nie ma umie-
jętności bądź czasu na przygotowanie porządnego ogłoszenia, 
powinien to po prostu zlecić fachowcowi. Anons powinien za-
wierać najważniejsze informacje o nieruchomości, nie można 
zapominać o rzetelności.

Marcin Krasoń, Home Broker 

marcin.krason@homebroker.pl

 L  
N  P   

  
W ubiegłym miesiącu Ruszyła nasza strona internetowa. 

Zapraszamy bardzo serdecznie. Znajdziecie tam oferty dewelope-
rów, agencji nieruchomości a także mnóstwo praktycznych porad 
dla tych, którzy stają przed najtrudniejszym zadaniem w życiu – 
wykończeniem własnego mieszkania czy domu. Nie brakuje tam 
też aktualności dotyczących inwestycji budowlanych i nie tylko. 
Oto nasz adres: www.nieruchomoscipodlaskie.pl

I   D
Miasto Białystok ogłosiło przetarg na kolejną inwestycję 

drogową – tym razem na osiedlu Dojlidy. Chodzi o budowę prze-
dłużenia ul. Wiewiórczej i fragmentu przedłużenia ul. J. Kuronia.

Przedłużenie ul. Wiewiórczej będzie zbudowane na odcinku 
od. ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z przedłużeniem ul. J. 
Kuronia. Z kolei przedłużenie ul. J. Kuronia – na odcinku od ul. K. 
Ciołkowskiego do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Wiewiórczej. 
Inwestycja wpłynie też znacząco na poprawę atrakcyjności inwe-
stycyjnej miasta i dostępu do terenów gospodarczych

W ramach inwestycji wykonawca zbuduje kanalizację desz-
czową i sanitarną, sieć wodociągową i kanalizację teletechniczną. 
Zostanie wykonana nawierzchnia ulic, chodniki, drogi rowerowe. 
Pojawi się też oświetlenie uliczne. Jest to inwestycja bardzo 
istotna i potrzebna, ponieważ w pobliżu planowanej budowy 
znajdują się tereny przeznaczone m.in. na zabudowę usługową, 
handlową, produkcyjną.

Wykonawca tej inwestycji będzie miał 10 miesięcy na jej re-
alizację od dnia podpisania umowy. Oferty do przetargu można 
składać do 17 stycznia 2018 r. w Zarządzie Dróg Miejskich przy 
ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje o przetargu można 
znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

N   
W Szkole Podstawowej nr 24 na Wysokim Stoczku powstała 

hala sportowa. Dzięki inwestycji dzieci korzystają też z nowej 
biblioteki, czytelni i sali do tenisa stołowego. Przedsięwzięcie 
zostało sfi nansowane z budżetu Miasta.

6 grudnia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski od-
wiedził szkołę nr 24 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, w której 
od niedawna uczniowie korzystają z nowej sali gimnastycznej. 
To kolejna inwestycja Miasta w infrastrukturę sportową dla naj-
młodszych. W ostatnich latach w Białymstoku powstało 7 takich 
nowoczesnych obiektów.

W ramach inwestycji wybudowano nie tylko salę gimnastycz-
ną. Hala sportowa obejmuje boiska do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki i badmintona. Jest wyposażona w ruchome trybuny 
na 296 miejsc, na antresoli rozmieszczono 112 miejsc. Zaplecze 
stanowią m.in. sala do tenisa stołowego, siłownia, biblioteka, czy-
telnia, gabinet psychologa i pedagoga oraz pomieszczenia socjalne 
i magazyn. W obiekcie są dwie klatki schodowe i winda. Ponadto 
jest on połączony łącznikiem ze szkołą. Budynek dostosowano 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wybudowano nowe dojazdy i 28 miejsc 
parkingowych – w tym także dla osób niepełnosprawnych. 
Powstało też nowe ogrodzenie z trzech stron, a jeden fragment 
ogrodzenia został wyremontowany. Wartość inwestycji to blisko 
10 mln zł.

www.bialystok.pl
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 2 POKOJE 
BIA YSTOK, 41.26m², 4p., ul. Jurowiecka, 
os. Centrum, ks. wieczysta, okna PCV 
299.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 48m², 2p., ul. Uko na, os. An-
toniuk, ks. wieczysta, po remoncie, okna 
PCV 259.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 54.30m², 3p., ul. Wroc awska, 
os. Zielone Wzgórza, ceg a, okna PCV 
258.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 58.80m², 1p., ul. Bia ówny, os. 
Centrum, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV 
265.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 59m², 3p., ul. Transportowa, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprow-
adzenia, ceg a, okna PCV 360.000 z   

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 60m², ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, p yta, okna PCV 249.000 z   

 3 
BIA YSTOK, 64.50m², 1p., ul. Ciep a, os. 
Centrum, ks. wieczysta, ceg a, okna PCV 
289.000 z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 75m², 2p., ul. Zachodnia, os. 
Nowe Miasto, do wprowadzenia, ceg a, okna 
PCV 390.000 z   

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 87.76m², 1p., ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Bia ostoczek, ks. wieczysta, 
ceg a, okna PCV 395.000 z   

 KOMFORT DLA CIEBIE 
FASTY, 239m², dzia ka 1626, os. Fasty, 
ceg a, wolno stoj cy 980.000 z   

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 350.000 z   

 SIEDLISKO 
NIECKI, 100m², dzia ka 6600, drewniany 
450.000 z   
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Meble klasyczne Meble klasyczne 
– zmierzch czy… renesans?– zmierzch czy… renesans?
Hurra! Mamy nowy dom. Zaczynamy z największą 

dbałością przygotować własne gniazdko. Ale 
entuzjazmowi często towarzyszy rozdarcie: czy 

wybrać bezpieczną i ponadczasową klasykę, czy może 
pójść w designerskie – aktualne – trendy, które tak 
kusząco wyglądają w katalogach wnętrzarskich.

Nina Nikonczuk, która od 30 lat wraz z mężem prowadzi 
rodzinną manufakturę ręcznie tworzonych mebli, sugeruje, 
by w pierwszej kolejności usiąść z rodziną na „gołej” jeszcze 
podłodze i porozmawiać o tym co nam się podoba, a co nie, 
podzielić przestrzeń pod względem funkcjonalności, określić 
budżet, słowem – ustalić priorytety.

MEBLE – ODZWIERCIEDLENIE CHARAKTERU

Zakup mebli do nowego lokum to poniekąd wybór stylu życia. 
Młodym ludziom z dużych miast przypisuje się upodobanie do mi-
nimalistycznych, odważnych i nowoczesnych wnętrz. W modnych 
loftach pełno więc będzie sprzętów o ergonomicznych kształtach, 
wykończonych tworzywami sztucznymi, metalami, papierem. 
U osób wykonujący tzw. „wolne zawody” możemy spodziewać 
się raczej ekologicznych rozwiązań i materiałów, kolorów ziemi, 
mebli nawiązujących do skandynawskiej prostoty.

Mamy też jednak w Polsce wyraźny powrót do tradycji. 
Za wcześnie odtrąbiono zmierzch klasycznych mebli. Wracają 
do łask zdobione biblioteczki, sekretarzyki czy komódki. 
Posiadanie bibelotu po przodkach jest dziś niemal warunkiem 
patriotyzmu lokalnego. Na dodatek okazuje się, że przy odro-
binie artystycznego zmysłu można je znakomicie komponować 
z designerskimi rozwiązaniami.

Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się 
na klasyczne meble. – Jednym z nich jest właśnie spokój 
i bezpieczeństwo jakie wnoszą. To one nadają domowi ciepło 
i przytulność. Klienci, którzy je zamawiają podkreślają, że chcą 
mieszkać w domu a nie w biurze czy szpitalu – przywołuje 
argumenty pani Nina, projektantka i właścicielka fi rmy Arino 
House. – Poza tym klasyka jest uniwersalna, nie podlega tak 
szybko zmiennym modom, jak nowoczesne meble. Kto dziś 
pamięta o półkotapczanach, które były polskim hitem lat 80? 
A kto nie chciałby mieć stuletniego stołu, przy którym od pokoleń 
gromadzi się rodzina?

„DROŻEJ” NIE ZAWSZE OZNACZA TO SAMO

Klasyczne meble przeważnie są droższe, ale solidniejsze 
i trwalsze. Wykonuje się je zazwyczaj z wysokogatunkowego 
drewna, służą przez lata. Meble nowoczesne też mają swoje 
niezaprzeczalne atuty, z których najważniejszym jest... niższa 
cena. Ale jest to zaleta pozorna. Wykonane z tańszych materiałów 
w niższym standardzie szybciej się zużywają, więc wymieniamy 
je częściej. Takie meble wybierają młodzi ludzie, którzy urzą-
dzają pierwsze mieszkanie i oszczędzają. Decydują się na nie 
też inwestorzy, którzy od początku postawili na nowoczesność, 

wybudowali dom o prostej, współczesnej bryle i tak samo chcą 
wykończyć wnętrza. Tak urządzone domy i mieszkania szybko 
znajdują nabywców, bo są uniwersalne i modne. Przy naprawdę 
designerskich rozwiązaniach z tzw. najwyższej półki trzeba się 
liczyć z dużymi kosztami. – Musi to jednak naprawdę współgrać 
z nami, odpowiadać naszej estetyce, żebyśmy nie poczuli się jak 
ofi ara projektanta – przestrzega Nina Nikonczuk.

KLASYKA MEBLOWA NIEJEDNO MA IMIĘ

Jest więc odmiana: dworkowa, willowa, pałacowa, rezy-
dencyjna. Mówi się też o klasyce nowoczesnej, wywodzącej się 
ze wzornictwa skandynawskiego. Ostatnio bardzo popularny 
jest wariant Glamour, energetyczny, pełen błysku, srebrnych lub 
złotych detali, dający poczucie luksusu. Klasyka jest zawsze zna-
komitym punktem wyjścia, aby tworzyć wnętrza odpowiadające 
różnym gustom. Wybierając tradycyjne meble zwróćmy uwagę 
na to, by dawały one wiele stylistycznych możliwości.

Należy więc umiejętnie dobierać zdobienia. Zbyt bogate 
ograniczają późniejsze transformacje. Tapicerkę wybierajmy 
raczej w kolorach szarych niż beżowych, są nowocześniejsze 
i bardziej uniwersalne. Pasują do zróżnicowanej gamy kolorów, 
łatwiej będzie po jakimś czasie odmienić charakter wnętrza. 
Jeśli klasyka wydaje nam się przyciężka wybierajmy jasne kolory 
do wykończenia.

KLASYKĘ ŁATWO UROZMAICIĆ

Tradycyjne meble też pięknie wyglądają w prostych aranża-
cjach, tworząc intrygujący eklektyzm, np. do ciężkiego, ciemnego, 
stołu możemy dodać lekkie plastikowe przezroczyste krzesała. 
A jak prostota nam się znudzi to z tymi samymi meblami możemy 
urządzić całkiem inny dom. Trzymajmy się złotych zasad. Trzeba 
też pamiętać, że pewne style się gryzą. Nie stawiajmy indonezyj-
skiej szafki obok „ludwika”, chyba, że świadomie chcemy uzyskać 
efekt komiczny, zażartować.

– Trzeba mieć cały czas na uwadze, że to my, a nie kto inny 
spędzimy w tych wnętrzach kilka albo kilkadziesiąt najbliższych 
lat – dodaje Nina Nikonczuk z Arino House. – Dlatego warto 
zdroworozsądkowo traktować sugestie innych. Być może zapro-
ponowana przez kogoś limonkowa sofa pięknie będzie wyglądała 
na zdjęciach, ale czy takie rozwiązanie będzie stanowiło odbicie 
naszego charakteru i towarzyszących nam emocji? Oczywiście 
wsłuchujmy się w podpowiedzi ekspertów, ale wprowadzajmy 
tylko te rady, z którymi w pełni się identyfi kujemy i które odpo-
wiadają naszym gustom. To w końcu nasze gniazdko.

Niewątpliwie ważne jest, aby przestrzeń w domu była 
uporządkowana, a wprowadzane kolory nie wniosły chaosu. 
Jednocześnie warto wprowadzić wybrany, przewodni akcent ko-
lorystyczny dzięki czemu wnętrze nie będzie nudne. A utrzymane 
w jednym kolorze dodatki: poduszki, nakrycia, zasłony pozwolą 
nam tę nudę zlikwidować.

NP
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N   

  B
Na osiedlu Bacieczki powstaje nowy miejski czterooddziało-

wy żłobek dla prawie setki maluchów. Trwa już budowa stanu 
zerowego budynku, a teraz Miasto ogłosiło przetarg na budowę 
pozostałej części żłobka.

Miasto Białystok podjęło kolejne działania związane z bu-
dową żłobka przy ul. Oriona i ogłosiło przetarg na wykonanie 
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami. 
Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje czterood-
działowy żłobek wraz z zapleczem kuchennym, technicznym 
i administracyjnym. Do placówki będą uczęszczały dzieci 
w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. W każdej grupie znajdzie 
miejsce do 24 dzieci.

W budynku znajdzie się duży hol pełniący rolę sali wielofunk-
cyjnej. Budynek ma się składać z dwóch połączonych ze sobą brył. 
Główna część budynku będzie miała dwie kondygnacje. Obok 
placówki powstanie plac zabaw. Zostanie on wyposażony m.in. 
w piaskownicę, zjeżdżalnię, bujaki czy huśtawki. Teren żłobka 
zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
ogrodzony i oświetlony.

Pierwotnie w tym roku planowano także budowę drogi pro-
wadzącej do żłobka. Decyzją Rady Miasta inwestycja ta została 
wykreślona z tegorocznego budżetu i przesunięta na późniejsze 
lata. Budowa samego budynku żłobka ma się zakończyć jesienią 
tego roku.

Oferty można było składać do 19 stycznia w Departamencie 
Inwestycji przy ul. Składowej 11.

Obecnie w naszym mieście funkcjonuje siedem miejskich 
żłobków. Oferują one łącznie ponad 900 miejsc. Dzięki nowej 
inwestycji Miasto będzie mogło zapewnić opiekę większej liczbie 
dzieci.

N   
  B
Na kolejnych białostockich ulicach jest bezpieczniej. W kilku-

nastu miejscach, m.in. na Dojlidach Górnych, Osiedlu Młodych, 
Skorupach i Bacieczkach, zostały wybudowane nowe latarnie. 
Następna taka inwestycja będzie realizowana w pierwszej po-
łowie tego roku.

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia 
na ponad 30 ulicach został podzielony na dwie części. Jeden 
etap obejmował budowę oświetlenia w 13 miejscach. Dzięki temu 
wybudowano nowe oświetlenie następujących ulic: Przepiórki, po-
między Zaściańską a Promotorską, Zalesie, Milowej, Holowniczej, 
Morelowej, Kowalskiej i Zawady. Ponadto wymieniono oświe-
tlenie przy takich ulicach jak: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, 
bez nazwy od Hetmańskiej i W. Lewandowskiego. Prace objęły 
ustawienie nowych słupów, montaż linii kablowych i opraw 
oświetleniowych.

Kolejne prace, polegające na budowie nowych latarni, zo-
staną wykonane w tym roku. Druga część zamówienia dotyczy 
oświetlenia ulic: Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, 
Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, 
K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, 
Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej 
i Białostoczek. Inwestycja zakończy się w drugiej połowie czerwca 
2018 r.

www.bialystok.pl
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Kolejne 135 mln zł z Unii Europejskiej na poprawę ko-

munikacji miejskiej w Białymstoku. Miasto zdobyło wsparcie 
fi nansowe z programu Polska Wschodnia.

Na realizację projektu „Intermodalny Węzeł Komunikacyjny 
w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami 
publicznego transportu zbiorowego” Unia Europejska prze-
znaczyła ponad 135 mln 102 tys. zł.

Inwestycja obejmuje budowę zadaszonego centrum prze-
siadkowego w rejonie dworca PKP i PKS oraz przejścia pod 
torami PKP na przedłużeniu ul. Św. Rocha i Zwycięstwa. 
Przebudowany zostanie układ drogowy wokół centrum, 
co poprawi jakość usług komunikacji publicznej w mieście. 
Wybudowane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych.

– To już kolejny, czwarty duży projekt unijny, jaki 
możemy realizować, dzięki pieniądzom unijnym przezna-
czonym na poprawę jakości transportu zbiorowego – mówi 
zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński. – Dzięki 
projektom polegającym m.in. na budowie buspasów, ścieżek 
rowerowych czy zakupie nowych autobusów możemy także 
odnawiać infrastrukturę drogową z której korzystają także 
kierowcy.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie przebudowa-
na m.in. ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z budową jej 
przedłużenia w kierunku tunelu im. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 
ul. Łomżyńska, ul. Młynowa (od ul. M. Kopernika do O. 
Sosnowskiego) oraz ul. Św. Rocha. Projekt obejmuje również 
zakup 20 niskoemisyjnych autobusów miejskich.

Inwestycja, polegająca na budowie Intermodalnego Węzła 
Komunikacyjnego, zostanie zrealizowana do 2021 roku. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ok. 183 mln zł.

www.bialystok.pl

W S  
 

Ruszyły pierwsze wykopy pod fundamenty hali sporto-
wo – widowiskowej „Suwałki Arena”, której budowa ruszyła 
w ekspresowym tempie pod koniec 2017 roku. Teren na, którym 
do niedawna mieściły się boiska do gry w siatkówkę plażową 
jest już nie do poznania. Największy do tej pory obiekt spor-
towo-widowiskowy w mieście za ponad 36 mln zł powstaje 
przy ul. Zarzecze.

Powierzchnia użytkowa Suwałki Arena to ponad 6600 m². 
Hala o wysokości 12,8 m będzie miała powierzchnię sportową 
wielkości 1745 m², w tym boiska do: siatkówki (9×18 m), ko-
szykówki (15×28 m) i piłki ręcznej (20×40 m), a także trybuny 
na 2165 miejsc. W planach jest także sala treningowa (14 x 
24 m) o wysokości 8 m i łącznej powierzchni 340 m².

Budowa hali sportowo-widowiskowej tej wielkości jest nie-
zbędna dla rozwoju bazy sportów wyczynowych w Suwałkach 
i regionie. W całym województwie podlaskim, ale też w pro-
mieniu około 200 km od Suwałk, nie ma hali o projektowanych 
parametrach funkcjonalno-przestrzennych. Budowa obiektu 
powinna zakończyć się w maju 2019 roku.

Część kosztów budowy Suwałki Arena pokryje dofi nan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mowa o kwocie 
10 mln zł.

www.suwalking.pl

W   W   

Dom inteligentny Dom inteligentny 
– myśli, czuje i słucha– myśli, czuje i słucha
Sterowanie bramą garażową, roletami, oświetleniem 

czy alarmem bez wstawania z łóżka – inteligentny 
dom przestał już istnieć tylko w sferze naszych 

marzeń. Teraz za pomocą smar  ona, tabletu, komputera 
czy nawet smartwatcha będziemy mogli zapewnić 
bezpieczeństwo i wygodę wszystkim domownikom. 
O tym, czym jest dom inteligentny oraz dlaczego 
zarządzanie domem poprzez aplikacje to rozwiązanie, 
na które powinniśmy zwrócić uwagę w nowoczesnym 
budownictwie, opowie Rafał Buczek, ekspert fi rmy Awilux.

Dom inteligentny to taki, w którym możemy zarządzać in-
stalacjami automatyki domowej. Specjalne systemy integrują 
zmotoryzowane rozwiązania – oferują możliwość całkowitego 
zarządzania domem za pomocą jednego przycisku w dowolnym 
urządzeniu mobilnym. Kontrola tego, co dzieje się w naszym domu 
nawet, jeśli znajdujemy się w innym mieście lub kraju, pozwala 
na szybką reakcję w codziennych, nieplanowanych sytuacjach.

SPOKÓJ

Dom inteligentny nie tylko umożliwia wykonanie wielu czyn-
ności w jednym momencie, ale również pozwala na zarządzanie 
urządzeniami z każdego miejsca na świecie. „Wyobraźmy sobie, 
że po wyjechaniu do pracy, przypominamy sobie o otwartej bra-
mie wjazdowej czy niezgaszonym świetle” – mówi Rafał Buczek, 
ekspert Awilux – „Niezależnie od tego czy znajdujemy się w domu, 
czy tysiące kilometrów z dala od niego, w domu inteligentnym 
możemy dowolnie sprawować kontrolę nad aspektami spokoju 
i bezpieczeństwa naszych najbliższych.”

OCHRONA

Troska o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń stanowi 
często priorytet w podejmowaniu decyzji dotyczących domu. 
„Wyjeżdżając na rodzinne wakacje, święta, służbowe spotkanie czy 
zakupy, niebezpieczeństwo pojawienia się intruza nie powinno nas 
niepokoić.” – dodaje Rafał Buczek, ekspert Awilux. – „W domu 
inteligentnym ochrona aktywuje się automatycznie – gdy poja-
wi się zagrożenie włamania czy kradzieży, rolety opuszczą się, 
a światło włączy samoczynnie.”

PODGLĄD I POWIADOMIENIA

Dobrze wiemy, że pogoda w naszym kraju bywa zmienna. 
Wychodząc z domu w słoneczny dzień, nie mamy pewności, 
że po powrocie nie zaskoczy nas ulewa. W domu inteligentnym 
możemy zarządzać zmotoryzowanymi rozwiązaniami, takimi jak 
rolety czy żaluzje, ale także wszystkimi urządzeniami w domu. 
Oprócz pełnej kontroli, możemy z łatwością monitorować niepla-
nowane sytuacje, a wszystkie zdarzenia nagrają się automatycznie 
– dzięki temu błyskawicznie dowiemy się o wizycie nieproszonych 
gości, otrzymując ostrzeżenie na naszego smartfona. W domu 
inteligentnym możemy być spokojni o bezpieczeństwo jego 
mieszkańców i naszego dobytku.

PEŁNA KONTROLA ZA JEDNYM DOTKNIĘCIEM

Mieszkańcy domu inteligentnego mogą go samodzielnie 
konfi gurować. „Po zapisaniu kilku ustawień, ilość światła słonecz-
nego w pomieszczeniu, temperatura czy włączanie i wyłączanie 
urządzeń o wybranych przez nas godzinach będą możliwe dzięki 
prostemu poleceniu na naszym smartfonie, tablecie czy kompu-
terze.” – mówi Rafał Buczek, ekspert Awilux.

Dom inteligentny działa jak rozumny organizm. Urządzenia 
zainstalowane we wnętrzach, jak i w maszym otoczeniu ko-
munikują się wzajemnie drogą radiową zgodnie z potrzebami 
domowników. Sprzęty w domu inteligentnym są podłączone 
do routera i nawiązują kontakt z bezpiecznym serwerem, do któ-
rego użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca na świecie. 
Każdy mieszkaniec domu, posiadający aplikację na smartfonie, 
tablecie, czy komputerze, może przesłać polecenie odpowied-
nim urządzeniom, które wykonają zadanie. Dzięki informacji 
zwrotnej zawsze mamy pewność, że polecenie zostało wykonane, 
a my możemy być spokojni o temperaturę, bezpieczeństwo czy 
rachunki za niezgaszone światło i niewyłączone urządzenie. Dom 
inteligentny to sposób na zaoszczędzenie czasu oraz pełną kontrolę 
i ochronę naszego dobytku.

Awilux Polska oferuje najnowocześniejsze rozwiązania okien-
no-drzwiowe do domów i budynków użyteczności publicznej.

Opr.NP
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 BIA YSTOK / Grabówka, 138m², dzia ka 195, os. 
Grabówka, MDM!!! kameralna szergówka 

segment rodkowy, wysoka jako  materia ów i 
wykonania, super lokalizacja 380.000 z   

 BIA YSTOK, 153m², dzia ka 220, os. Dojlidy 
Górne, szeregowy, SEGMENT rodkowy, adna 

architektura, funkcjonalne wn trza, solidne 
wykonanie, zamiana na mieszkanie! 390.000 z   

 BIA YSTOK, 175m², dzia ka 500, os. Wy yny, 
wolno stoj cy, stan surowy zamkni ty do 

wyko czenia, media, idealny dla rodziny, OPCJA 
zamiany na mieszkanie  299.900 z   

 BIA YSTOK, 180m², dzia ka 440, ul. 
W o cia ska, os. Pieczurki, OKAZJA! Dom w 
zabudowie bli niaczej w BARDZO atrakcyjnej 

lokalizacji w cenie mieszkania! 299.000 z   

 BIA YSTOK, 28m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ceg a, okna PCV, przytulna, du a 

kawalerka z balkonem do zamieszkania, SUPER 
rozk ad, osobne widne pomieszczenia! 139.900 z   

 BIA YSTOK, 54m², 4p., ul. Kraszewskiego, os. 
Bojary, ks. wieczysta, do wej cia, n.ceg a, 

ogrodzona wspólnota, osobno widna, pi kna 
kuchnia, niskie op aty 312.000 z   

 OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, przepi kna, 
du a dzia ka budowlana, media, plan 

zagospodarowania pod us ugi i mieszkaniówk , 
WYJ TKOWA lokalizacja 85 z  m² 

 Z OTORIA, 2028m², pr d, woda, 12 km od 
Bia egostoku budowlana, wyj tkowa Z W ASN  
LINI  BRZEGOW +koncepcja architektoniczna, 

dojazd asfalt 239.000 z   

C      ?C      ?

Wynajem na krótki terminWynajem na krótki termin
„Dawno, dawno temu…” pomysł wynajmowania 

swojego domu lub mieszkania nieznajomym 
podczas np. wyjazdu na wakacje byłby uważany 

za dość dziwny. Dziś zmieniło się nastawienie konsumentów, 
ekonomia współdzielenia zyskuje na popularności, 
a także pojawiły się usługi online, takie jak Airbnb, 
FlipKey (TripAdvisor) i VRBO (HomeAway) ułatwiające 
kontakt pomiędzy wynajmującymi a najemcami.

Wynajmowanie pokoju w domu (lub całego domu czy miesz-
kania) turystom staje się coraz bardziej popularne. Wynajem 
krótkoterminowy zapewnia właścicielom możliwość dodatkowego 
zarobku, a gościom niepowtarzalny sposób na poznanie miasta. 
Bo czy jest lepszy sposób na zdobycie lokalnego doświadczenia 
niż zamieszkanie 
z miejscowymi lub 
wynajem od nich?

Zresztą 
w Polsce najem 
krótkoterminowy 
ma swoją historię. 
Od lat w miejsco-
wościach górskich 
czy nadmorskich 
oferowane są “kwa-
tery”, czyli często 
pokoje w domach 
zamieszkałych przez 
właścicieli, którzy 
w ten sposób dora-
biają sobie w sezonie 
turystycznym.

Jeśli myślisz, 
że mógłbyś  być 
gospodarzem krót-
koterminowego 
wynajmu, oto trzy rzeczy, o których warto pamiętać.

LEGALNOŚĆ

Wzrost popularności serwisu Airbnb i innych podobnych 
stron nie jest pozbawiony kontrowersji. Istnieją obawy, że krótko-
terminowe najmy zagrażają miejscom pracy pracowników hoteli 
oraz że wynajem krótkoterminowy nie musi podlegać tym samym 
zasadom kontroli czy zezwoleniom jak hotele lub pensjonaty. 
Wreszcie, wielu inwestorów kupuje nieruchomości z zamiarem 
ich wynajmu, co powoduje, że w niektórych miastach na świecie 
lokale mieszkalne stają się bardzo drogie i trudno dostępne, szcze-
gólnie na obszarach o ograniczonej podaży, co uderza w lokalne 
społeczeństwa. Na idei “wolnego pokoju” w domu lub mieszkaniu 
zbudował się wielki, dochodowy biznes.

Z tego powodu niektóre miasta wprowadziły ograniczenia 
dotyczące krótkoterminowych najmów. W Paryżu, San Francisco, 
Barcelonie – wprowadzone są ograniczenia ilościowe (liczba 
wynajętych dni w roku lub liczba wynajętych lokali). W Berlinie 
obecnie nie można wynajmować w ten sposób całych mieszkań, 
a jedynie pokoje. W niektórych regionach wymogi stawiane takim 

obiektom są nie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych hoteli, 
co odstrasza inwestorów, a w niektórych za brak zgłoszenia takiej 
działalności można trafi ć do aresztu.

W Polsce nie ma obecnie ograniczenia co do wynajmowania 
krótkoterminowego pokoi, a nawet całych lokali. W zależności 
od skali – traktowane mogą być jako najem prywatny lub jako 
działalność gospodarcza. W tym drugim przypadku wszystkie 
podmioty wynajmujące pokoje w obiektach innych niż obiekty 
hotelarskie są zobowiązane do zagwarantowania, że wykorzy-
stywane w powyższym celu pomieszczenia spełniają wymogi 
sanitarne i przeciwpożarowe, określone odrębnymi przepisami, 
a także minimalne wymagania co do wyposażenia. Prowadzenie 
takich usług jest zgłaszane w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Przed rozpoczęciem takiej działalności warto skontaktować 
się z lokalnym urzę-
dem, aby poznać 
wymogi dotyczące 
świadczenia takich 
usług.

PODATKI

W Polsce najem 
prywatny może być 
rozliczany podat-
kowo na zasadach 
ogólnych lub w for-
mie ryczałtu. Osoby 
prowadzące działal-
ność gospodarczą 
będą rozliczały po-
datki w ramach 
prowadzonej 
działalności.

W każdym kra-
ju zobowiązania 
podatkowe oraz 

zasady rozliczania mogą być inne. Dlatego przed rozpoczęciem 
tej działalności warto zasięgnąć fachowej porady.

DODATKOWE KOSZTY

Podatek od nieruchomości – w przypadku gdy nierucho-
mość jest wykorzystywana w celach komercyjnych (działalność 
gospodarcza) w Polsce obowiązują inne, wyższe stawki podatku 
od nieruchomości.

Ubezpieczenie – tu również może okazać się wskazane wy-
kupienie dodatkowego ubezpieczenia, na okoliczność najmu 
krótkoterminowego. Warto skonsultować się w tej sprawie 
z agentem ubezpieczeniowym.

Zaangażowanie czasowe i fi nansowe na promocję i obsługę 
gości – odpowiadanie na zapytania, prowadzenie kalendarza 
rezerwacji, sprzątanie, wszystkie naprawy, wydawanie i odbiór 
kluczy – to zajęcia czasochłonne. Jeśli zlecimy to wyspecjalizo-
wanej fi rmie, pomniejszymy dochód o około 20-40%.

Agata Stradomska

www.remax-polska.pl.

 L  
D  

  
Do końca stycznia w Urzędzie Miejskim można było skła-

dać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.

W projekcie budżetu Miasta Białystok na rok 2018 przezna-
czono na ten cel 1 mln 200 tys. złotych.

Warunkiem przyznania dotacji było złożenie poprawnie wy-
pełnionego wniosku wraz z wymaganym kompletem załączników. 
Wśród nich był też całkowity kosztorys prac..

Właścicielom obiektów historycznych, przy znaczącym wspar-
ciu z budżetu Miasta, udało się m.in. wyremontować elewacje 
dwóch cennych architektonicznie zabytków: kamienicy z lat 1900-
1910 r. (przy ul. Lipowej 28) oraz kamienicy z ok. 1890 r. (przy 
ul. Warszawskiej 29). Najnowsze badania dowodzą, że budynek 
przy ul. Warszawskiej jest starszy, niż na to wskazuje decyzja 
o jego wpisie do rejestru zabytków. Wzniesiony został jeszcze 
w czasach pruskich, przed 1810 r., jako siedziba rezydencjonalna 
białostockiego landrata Michała Czyża.

Parafi a katedralna kompleksowo wyremontowała elewację 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP z 1617 r. wraz z otaczającym 
świątynię murowanym parkanem z bramą i jedyną zachowaną 
basztą, w 400. rocznicę fundacji świątyni. Natomiast Wspólnota 
Mieszkaniowa przeprowadziła konserwację sgraffi ta z 1973 r., 
autorstwa Antoniego Szymaniuka, na wykuszu klatki schodowej 
przy Alei Józefa Piłsudskiego 30.

Ł  
W centrum Białegostoku przy Alei Bluesa pojawiła się pa-

rametryczna ławka. Miasto zrealizowało w ten sposób kolejny 
projekt z Budżetu Obywatelskiego 2017.

Pomysł ławek parametrycznych został uwzględniony 
w Budżecie Obywatelskim 2017. Dlatego pod koniec grudnia 
naprzeciwko białostockiego hotelu Esperanto stanęła ławka-
-rzeźba. Jej zadaniem jest ożywienie przestrzeni miejskiej oraz 
zapewnienie atrakcyjnego miejsca do odpoczynku.

– Mamy już w mieście ławki do karmienia i przewijania dzieci, 
ławki solarne. Ławka parametryczna podnosi estetykę przestrzeni 
miejskiej – powiedział zastępca prezydenta Adam Poliński.

Nietypowa ławka powstała według wytycznych parame-
trycznych. Dzięki temu jest świetnie dostosowana do kształtu 
ludzkiego ciała i komponuje się z otoczeniem. Jej organiczna 
forma jest unikalna i jednocześnie bardzo praktyczna. Ławka zo-
stała wykonana z lakierowanej, wodoodpornej sklejki brzozowej.

Realizacja pomysłu kosztowała ponad 11 tys. zł.

www.bialystok.pl
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MIESZKANIA

 BIA YSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiello ska, os. 
Mickiewicza, 2-stanowiskowy gara , koszt najmy 
wynosi 4000z  + czynsz 143z  + op ata za pr d, 

wod  oraz gaz. 4.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 42m², 4p., ul. Boboli, os. Le na 
Dolina, ks. wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, 
umeblowane, okna PCV, w as., balkon, piwnica 

165.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 1 pokoje, ul. Zwierzyniecka, os. 
Tysi clecia, atrakcyjne, od zaraz, niepal cym i bez 

zwierz t, op aty: pr d i gaz 1.100 z  ca o  

 BIA YSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, os. 
M odych, ks. wieczysta, ceg a, okna drewniane, 

w as., do remontu, balkon, piwnica, 1 pokój 
przej ciowy 175.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 61m², 1p., ul. Storczykowa, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 

wprowadzenia, umeblowane, p yta, po remoncie, 
okna PCV, w as. 249.000 z  do uzg. 

 KOLONIA Poros y, 298.90m², dzia ka 1000m², 
murowany, wolno stoj cy, pi kny urz dzony dom, 

wspania y ogród,  740.000 z  do uzg. 

 

 SOCHONIE, 360m², dzia ka 9862, murowany, 
wolno stoj cy, przestronny, o podwy szonym 

standardzie, materia y wyko czeniowe wysokiej 
jako ci, wyposa enie w cenie 1.500.000 z  do 

uzg. 

 BIA YSTOK, 200m², dzia ka 826, os. Bojary, po 
remoncie, wolno stoj cy, Pi kny dom w 

atrakcyjnej lokalizacji, generalny remont i 
modernizacja w 95r. 900.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 250m², dzia ka 577, os. Bacieczki, 
po remoncie, murowany, wolno stoj cy, 

przestronny, okna pcv, wszystkie media miejskie, 
gara , na wy czno  400.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 337m², dzia ka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoj cy, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 544m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, os. Mickiewicza, 
atrakcyjna dzia ka blisko centrum 380.000 z  do 

uzg. 

 BIA YSTOK, 1166m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na budow , os. 

Skorupy, pozwolenie na budynek jednorodzinny 
lub zabudow  szeregow  320 z  m² do uzg.

 OSOWICZE, 839m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, z warunkami zabudowy, pow. od 839-

1025 m², 246z  m² 175.644 z  do uzg. 

 RAFA ÓWKA, 60m², dzia ka 7300, do rozbiórki, 
siedlisko, trzy dzia ki o cznej pow. 7300m², 
pi kna okolica, media: pr d, wodoci g, droga 

asfaltowa 160.000 z  do uzg. 

 SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie po o ona 
dzia ka z warunkami zabudowy, blisko drogi 

asfaltowej i przystanku, w otulinie lasu i dzia ek 
zabudowanych 145 z  m² do uzg. 

DZIA KI
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 SZEREGÓWKA NARO NA 
BIA YSTOK, 132m², dzia ka 290, ul. Pla owa, 
os. Skorupy, szeregówka naro na 449.000 z   

 BIA YSTOK, 48.60m², 8p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, ciche centrum miasta 179.000 z   

 BIA YSTOK, 51.25m², 3p., ul. Pi sudskiego, 
os. Centrum, po remoncie ceg a 194.000 z   

 BIA YSTOK, 59m², 3p., ul. Andrukiewicza, 
ks. wieczysta, ceg a, 3-pok, ustawne 

mieszkanie w wietnej lokalizacji 285.000 z   

 BIA YSTOK, ul. Warszawska, os. Centrum, 
lokal parter 35m² 173.000 z   

 KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, pr d, woda, warunki zabudowy, 

staw 190.000 z  m² 



KUPIĘ
MIESZKANIA

C H C E S Z  s p r z e d a ć  m i e s z k a -
nie? Możemy Ci w tym pomóc. 
Skutecznie i bez stresu, zadzwoń 
3.000 zł do uzg. 574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

 KREDYTY hipoteczne i ubezpieczenia majątkowe. 
500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ  4-pokojowe mieszkanie, 
1-2 piętro, oś. Dziesięciny Wysoki 
Stoczek, Antoniuk. 606-449-263  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 1 - 2 - 3 pokojowe 
do remontu lub zadłużone - płatne 
gotówką  508-793-303  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokojowe na 
osiedlu Mickiewicza, B-stok. 692-776-
897  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokojowe, w 
Białymstoku, os. Mickiewicza, Piaski, 
Piasta. 513-841-446  BIAŁ 

 » KUPIĘ MIESZKANIE 4 POKO
JOWE NA OSIEDLU PIASTA W 
BIAŁYMSTOKU, DO 2 PIĘTRA. 
PILNE. 509-940-144  BIAŁ 

KU PIĘ  mieszkanie ul. Żelazna, 
Wołodyjowskiego lub Waszyngtona. 
666-528-681  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w B-stoku, os. 
nowe miasto, I-I I piętro, cegła, do 
150.000zł. 698-195-597  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Białymstoku do 
150.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w bloku 2-3 po-
kojowe, może być do remontu, w 
Choroszczy, do 90.000zł. 90.000 zł  
881-613-626  BIAŁ 

K U P IĘ  mieszkanie w centrum 
Białegostoku, do remontu, do 50m², 
najchętniej na os. Przydworcowe. 
504-751-235  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie Białystok do remon-
tu.  2.000 zł m² do uzg. 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie w bloku 2-3 poko-
jowe w Czarnej-Białostockiej, może 
być do remontu, do 70.000zł. 70.000 
zł  696-774-177  BIAŁ 

MIESZKANIE do 120.000zł, może być 
do remontu, w B-stoku. 698-195-597, 
(85)663-17-25  BIAŁ 

SKUPIE zadłużone mieszkania lokale 
w okolicach Białegostoku 536-709-
700  BIAŁ 

DOMY

 » B STOK, DO 160M² POW. 
UŻYTKOWEJ, PODPIWNI
CZONY, DZIAŁKA POWYŻEJ 
500M², NA TERENIE MIA
STA, NIE OBRZEŻA, BEZPO
ŚREDNIO. 666-956-664  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1000m², cegła, murowa-
ny, drewniany, kupie działkę z domem 
drewnianym lub murowanym może 
być do remontu w Białymstoku lub 
obrzeżach  505-576-163  BIAŁ 

 Kupię dom drewnia-
ny wolno stojący z działką, 

w pobliżu lasu, może być do 
niewielkiego remontu, w oko-
licach Hajnówki, Bielska, do 
70.000zł. 667-304-347  HAJ 

KUPIĘ  dom w Bia łymstoku, do 
400.000zł. Bez pośredników. 606-
559-174  BIAŁ 

 » KUPIĘ DOM Z BALA, SPI
CHLERZ, W ROZLICZENIU 
AUTO. 600-588-666  ŁOM 

KUPIĘ domek letniskowy do cało-
rocznego zamieszkania, Studzianki 
lub Sokołda, do 100.000zł. 728-860-
389  BIAŁ 

KUPIĘ mały parterowy dom jedno-
rodzinny, murowany, do 100m², 
Białystok-obrzeża lub okolice, do 
25km od B-stoku, bezpośrednio, do 
180.000zł. 694-897-532  BIAŁ 

MASZ problem ze sprzedażą domu? 
Masz w kilku biurach ale żadne nie 
spełnia twoich oczekiwań? Zgłoś się 
do nas a sam się przekonasz, że było 
warto! 5.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

SIEDLISKO lub działkę z domem do 
remontu, bezpośrednio. 510-484-476 

SIEDLISKO z domem na mazurach, 
blsiko jeziora, gotówka do: 85.555 zł 
do uzg. 732-777-839  PISZ 

GARAŻE
KUPIĘ garaż murowany lub blaszak na 
oś Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza 
lub na Leśna Dolina  508-085-140  
BIAŁ 

KUPIĘ garaż murowany lub bla-
szak z miejscem w Białymstoku, do 
10.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

DZIAŁKI
DUŻĄ działkę budowlaną Białystok i 
obrzeża 503-045-007  BIAŁ 

FIRMA kupi działki budowlane. 
(85)654-55-67  BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną Krupniki, 
porosły, Klepacze. 606-597-379  BIAŁ 

 » KUPIĘ LAS MIESZANY Z ZIE
MIĄ LUB BEZ, WOJ. POD
LASKIE. 513-017-847 

KUPIĘ las z ziemią lub bez. 694-426-
665  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię rolną Czyże, Hajnówka, 
Bielsk, Boćki. 666-528-681  HAJ 

KUPIĘ, ziemię, nieużytki, działkę w 
pobliżu rzeki, jeziora lub przy czę-
sto uczęszczanej trasie.  600-588-
666  ŁOM 

 Kupię: las brzoza, olcha lub 
mieszany z ziemia lub bez, (woj 

. podlaskie ).  513-017-847 

KUPIE działkę nad jeziorem. 50.000 zł 
całość 533-471-123 

KUPIE niedużą działkę nad zalewem 
Siemianówka, blisko wody. 504-322-
490  BIAŁ 

NA mazurach blisko jeziora do: 40.000 
zł do uzg. 574-427-666  PISZ 

S TA RY las z gruntem lub bez. 
516-299-093 

1-POKOJOWE
B STOK, 18m², 3p., os. Osiedle 
Młodych, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., niski czynsz, nowocze-
sne wykończenie, cen-940 124.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 27m², 6p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
włas., po remoncie, nowoczesne, z 
balkonem, cen-ms-911 159.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 30m², ul. Zwierzyniecka, ks. 
wieczysta, cegła, włas., po general-
nym remoncie, wyposażone lub wy-
najmę. 165.000 zł  695-866-818  BIAŁ 

B STOK, 31m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, spółdz. 
włas., nowe budownictwo, balkon, 
cen-ms-917 169.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 32m², 1p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., no-
woczesne, na zamkniętym osiedlu, 
winda, oferta MS-739 185.000 zł 
do uzg. 531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 36.23m², 1p., ul. Nowy 
Świat, cegła. 179.000 zł  (85)745-57-
01  ARDVIL 

B STOK, 37m², 2p., ul. Piłsudskiego, 
cegła, .  165.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

B STOK, 40m², os. Leśna Dolina, niski 
parter, do zamieszkania. 188.000 zł  
785-642-439  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , 24.30m², 2p., os. 
Sienkiewicza, do wprowadzenia, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV 
135.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 24m², 11p., ul. Jagienki, 
os. Sienkiewicza, ks. wieczysta, po 
remoncie, okna PCV, po kompletnym 
remoncie! 132.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 24m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
piwnica.. 159.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 27.60m², 3p., os. 
Młodych, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica.. 139.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 28.50m², 4p., ul. 
Broniewskiego, os. Przyjaźń, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 135.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 28m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, cegła, okna PCV, przy-
tulna, duża kawalerka z balkonem do 
zamieszkania, SUPER rozkład, osob-
ne widne pomieszczenia! 139.900 
zł  660-474-444, 660474444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 28m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, do wprowadzenia, 
balkon 135.000 zł  501-738-393, 
(85)74 4 -80 - 0 4  GR ABOWSC Y 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 28m², 4p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, spółdz. włas., zabudowany bal-
kon,  140.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

B I AŁY S T O K , 29.50m², 4p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., piwnica 6m².. 135.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 29.50m², os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, oddzielna 
duża kuchnia, łazienka, pokój z balko-
nem cegła  155.000 zł  500-178-900, 
500-187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 31m², os. Antoniuk 
137.000 zł  500-178-900, 500-187-
900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 31m², os. Młodych, 
bezpośrednio, oddz. kuchnia, duży 
balkon, piwnica, blok z cegły 2004r, 
słoneczne, niski czynsz, blisko gal. 
handlowa, po 16:00. 152.900 zł  607-
417-176  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., os. Bojary, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna PCV, włas., piwnica.. 163.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., ul. Pileckiego, 
os. Bacieczki, cegła, umeblowane, 
Duży pokój z balkonem, kuchnia z 
ładną zabudową, łazienka, przed-
pokój z zabudową.  163.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 

NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 34m², 1p., ul. Sobieskiego, 
os. Bojary, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 163.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, okna PCV, 
włas., balkon, do remontu. 159.500 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

CZARNA Białostocka, 22m², atrak-
cyjna kawalerka z niskim czynszem, 
stan dobry. 69.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

WASILKÓW, 26m², 2p., ul. Krucza, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, Przytulna z balkonem, przy lesie 
129.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

ZABŁUDÓW, 34m², 3p., nowe, urzą-
dzone, balkon, piwnica 7m³, zamia-
na na domek letniskowy z działką. 
125.000 zł  728-860-389  BIAŁ 

2-POKOJOWE
ŁOMŻA, 38m², 3p., ul. Bernatowicza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, pły-

ta, okna PCV, włas., Sprzedam 2-po-
kojowe mieszkanie na 3 piętrze. 38m² 
ul. Bernatowicza. 119.000 zł  794-
269-250  ŁOM 

B STOK, 33m², 5p., ul. Towarowa, win-
da, umeblowane, bez pośredników. 
160.000 zł  697-949-869  BIAŁ 

B S T O K ,  3 4 . 9 0 m ² ,  1 p . ,  u l . 
Waszyngtona, cegła, . 239.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 35m², 3p., os. Dojlidy, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., 2017 bud, nowoczesne, 
pod klucz, cen-ms-942 205.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 
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B STOK, 35m², 4p., ul. Zagórna, płyta, 
. 160.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 36m², 2p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, włas., 2011 
rok bud, winda, teren zamknięty, 
cen-ms-944 249.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., blisko uczelni, pod wynajem, 
cen-ms-945 204.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38m², 3p., ul. Wesoła, os. 
Tysiąclecia, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV, oddzielne pomieszczenia 
165.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 38m², 4p., os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., niski 
czynsz, balkon, cen-ms-948 149.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 40m², 4p., ul. Le-
gionowa 2, os. Ścisłe Cen-
trum, cegła, umeblowane, 
włas., balkon, piwnica, sło-

neczne, vis a vis kościoła Far-
nego, świetne pod wynajem. 

225.000 zł  501-451-291  BIAŁ 

B STOK, 41m², ul. Broniewskiego, ks. 
wieczysta, balkon, piwnica, słonecz-
ne, kuchnia oddzielna, okna pcv, do-
skonały układ pomieszczeń, po re-
moncie, bez pośredników. 188.000 
zł  609-005-595  BIAŁ 

B STOK, 42m², 1p., os. Nowe Miasto, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., 99rok 
budowy, balkon, cen-ms-922 220.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, oddzielna kuchnia 209.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², os. Sybiraków, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, cena do negocjacji! cegła 2005r. 
207.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B S T O K , 43.70m², ul. Szar ych 
Szeregów, wysoki parter, cegła. 
192.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

 B-stok, 43.79m², 2p., 
ul. Orzeszkowej, w peł-

ni wyposażone i umeblowa-
ne. 501-585-100  BIAŁ 

B STOK, 43m², 2p., os. Sienkiewicza, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., dwustron-
ne, z balkonem, cen-ms-934 225.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 44m², os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
wysoki parter, z pełnym wyposa-
żeniem, oferta MS-694 229.000 zł 
do uzg. 531-790-130, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 46m², ul. Żabia, os. Centrum, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, po remoncie, okna PCV, tylko 
u nas 215.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 47m², ul. Antoniukowska 60, 
do wprowadzenia, umeblowane, duży 
balkon, nowe budownictwo. 235.000 
zł  514-914-033  BIAŁ 

B STOK, 48.29m², ul. Swobodna, os. 
Wysoki Stoczek, parter. 203.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 48m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczy-
sta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV, włas., nowy, niski blok z windą 
255.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², 3p., ul. Waszyngtona, 
os. Centrum, ceg ła. 246.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 49m², 1p., os. Leśna Dolina, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, spółdz. włas., Wygodne 
piętro, 96rok bud, blisko lasu, cen-
-ms-949 229.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., zadba-
ne, duży balkon, cen-ms-946 194.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.90m², 4p., ul. Stroma, os. 
Słoneczny Stok, płyta, . 179.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 50m², 1p., ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, włas. 245.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 3p., os. Nowe Miasto, 
płyta, okna PCV, spółdz. włas., prze-
stronne pokoje, poszukiwana lokali-
zacja, balkon, oferta MS-683 196.000 
zł do uzg. 790-283-296, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B S TO K, 51m², ul. Stroma, os. 
Słoneczny Stok, płyta 185.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 24m², ul. Politechnika, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., 4 mieszkania w razem! 
Inwestycyjne! 110.000 zł  796-785-
785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 29.50m², 4p., os. 
Sybiraków, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
piwnica. 199.900 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 33.26m², 4p., ul. Czysta, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
po remoncie, okna PCV 259.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 33m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, nowocze-
sne, niski czynsz 189.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  3 3 m ²,  4 p . ,  o s . 
Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV 
145.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 34.40m², 5p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas. 219.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  3 5 m ²,  1 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, Nowy apartamen-
towiec, ochrona, teren zamknięty 
239.000 zł  604-622-985, (85)745-
57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., ul. Palmowa, 
os. Dziesięciny, po remoncie, okna 
PCV 189.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 37m², 3p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV 145.000 zł  576-070-
706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 37m², ul. Zwierzyniecka, 
os. Tysiąclecia, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 

okna PCV, drugie piętro, doskonała 
lokalizacja 164.000 zł  500-178-900, 
500-187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 38m², 2p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas., duży balkon  219.000 zł  
507-084-141  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3 9 m ²,  2 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Centrum, po re-
moncie 195.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 39m², ul. Piastowska, 
os. Piasta, do remontu, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica.  
149.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 40.70m², os. Leśna 
Dolina, 41m², składą jace się z 
dwóch oddzielnych pokoi,  194.000 
zł  500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

B I A ŁY S T O K ,  41 m ²,  1 p . ,  u l . 
Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV 180.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 41m², 3p., ul. Trawiasta, 
os. Wygoda, cegła, okna PCV, aneks 
195.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 42.30m², 4p., ul. Boboli, 
os. Leśna Dolina, cegła, okna PCV, 
spółdz. włas., Dwupokojowe, do od-
świeżenia 185.000 zł do uzg. 698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 42m², 3p., ul. Zagórna, os. 
Dziesięciny, cegła, okna PCV 189.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 42m², 4p., ul. Boboli, os. 
Leśna Dolina, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., balkon, piwnica 165.000 
zł do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 43m², 1p., ul. Sybiraków, 
os. Piasta, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas. 
279.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 43m², ul. Sybiraków, os. 
Sybiraków, pięknie wykończone no-
wiutkie, wysoki parter 2 pokoje, ele-
gancki aneks kuchenny, duży taras, 
opcja garażu 279.000 zł  660-474-
444  BEWE 

B I A Ł Y S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica. 
199.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., os. Centrum, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, włas., nowy blok, ogrodzony 
teren. 249.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 m ²,  3 p . ,  u l . 
Włókiennicza, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
PCV 249.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

B I AŁY S T O K , 45.50m², 2p., ul. 
Radzymińska, os. Białostoczek, 
cegła 215.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 45.80m², 4p., ul. Wesoła, 
os. Tysiąclecia, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas. 
225.000 zł do uzg. 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 45m², 1p., os. Bojary, 
cegła, okna PCV, włas., .. 195.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 
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B I AŁY S T O K , 47.20m², 4p., os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna PCV 
225.000 zł do uzg. 500-178-900, 500-
187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 47.70m², 4p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, umeblowane, płyta, 
okna drewniane, włas., Mieszkanie 
do remontu, słoneczne, dwustronne 
150.000 zł  602-259-860  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 47m², 2p., ul. Wiejska 55, 
os. Piaski, umeblowane, cegła, bal-
kon, miejsce postojowe, 1600zł +licz-
niki.  1.600 zł  793-933-155  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 47m², ul. I Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, cegła, 
okna PCV, 2005r., wspólnota, od-
dzielne pokoje 246.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48.30m², 1p., ul. Lipowa, 
os. Centrum, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., doskonała lokalizacja. 230.000 
zł  535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , 48.30m², 3p., ul. 
Swobodna, os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, okna PCV 188.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 48.60m², 8p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ciche 
centrum miasta 179.000 zł  604-622-
985  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Upalna, 
os. Słoneczny Stok, płyta, okna 
PCV, balkon, do remontu, można 
na 3 pokojowe 180.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 2p., ul. Sybiraków, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., Świeżo wy-
kończone. Bez PCC. Kuchnia wyposa-
żona. 299.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. Swobodna, 
os. Wysoki Stoczek, do wprowadze-
nia, spółdz. włas., dwustronne, do 

zamieszkania, z balkonem 189.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, okna 
drewniane, włas., balkon 205.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 48m², Masz problem ze 
sprzedażą nieruchomości? Zgłoś się 
do nas a sam się przekonasz, że było 
warto! 3.000 zł  574-737-543  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², os. Wygoda, okna 
pcv, stan do zamieszkania 255.000 
zł  500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 49.50m², os. Białostoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, wyso-
ki standard, kuchnia w zabudowie 
310.000 zł do uzg. 500-178-900, 500-
187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 49.60m², 8p., do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, winda,  205.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 49m², os. Słoneczny Stok, 
ks. wieczysta, płyta, okna PCV, bogata 
infrastruktura handlowa, drogowa, 
edukacyjna 195.000 zł  500-178-900, 
500-187-900  lider nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 50.38m², 2p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
okna PCV, włas., piwnica. 219.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 Białystok, 50.70m², 1p., 
os. Mickiewicza, ścisłe cen-

trum, cegła, do zamieszkania. 
250.000 zł  691-501-376  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 50m², 3p., ul. Strona, os. 
Słoneczny Stok, umeblowane, pły-
ta, okna drewniane, spółdz. włas. 
195.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 51.20m², 3p., os. Nowe 
Miasto, płyta, można na 3-pokojowe 
189.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 51.25m², 3p., ul. 
Piłsudskiego, os. Centrum, po remon-
cie cegła 194.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 51.30m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta 210.000 zł do 
uzg. 500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 51.30m², os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, po 
remoncie, okna PCV 220.000 zł  
500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 51.70m², 4p., ul. 
Bacieczki, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV 229.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 51.71m², 3p., os. 
Mickiewicza, ceg ła, okna PCV, 
włas., balkon, piwnica. 219.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  51m ²,  11p. ,  u l . 
Sikorskiego, os. Słoneczny Stok, 
okna PCV 180.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  51 m ²,  3 p . ,  u l . 
Rzymowskiego, os. Nowe Miasto, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas. 195.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 51m², ul. Armii Wojska 
Polskiego, os. Białostoczek, ks. wie-
czysta, cegła 250.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  5 2 m ²,  2 p . ,  u l . 
Wołodyjowskiego, os. Tysiąclecia, 
cegła, okna PCV, spółdz. 220.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 53m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
balkon loggia, piwnica. 229.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 56m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonały 
układ pomieszczeń. 232.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 70.50m², ul. Łąkowa, 
os. Sienkiewicza, nowa cegła, możli-
wość dokupienia garażu. 230.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIALYSTOK, 39m², ul. Piastowska, os. 
Mieszka, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas. 190 zł  798-
419-964  BIAŁ 

BRAŃSK, 48m², . 120.000 zł  660-
670-952  BIEL 

GRAJEWO, 37m², os. Południe, lub 
wynajmę, zamienię na inne w in-
nym mieście. 105.000 zł  736-331-
912  GRAJ 

 Gródek, 33m², 2 po-
koje +kuchnia. 62.000 
zł  602-131-066  BIAŁ 

IGNATKI, 48m², ul. Przejezdna, parter, 
cegła ogród. 280.000 zł  (85)745-57-
01  ARDVIL 

KAMIENNY Dwór, 42m², dwa poko-
je+kuchnia. 55.000 zł  511-521-228  
BIEL 

KLEOSIN, 45m², 3p., ul. Kraszewskiego, 
n. cegła.  195.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

KRYNKI, 56m², 2p., os. Bema, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, płyta, 
włas., kuchnia po remoncie z jadal-
nią+2 pokoje, nowe okna duży bal-
kon piwnica  95.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

NURZEC Stacja, 49m², 2p., cegła, okna 
pcv, balkon, piwnica. 55.000 zł do 
uzg. 510-622-340  SIEM 

SUWAŁKI, Kupię mieszkanie 2 lub 
3-pokojowe w Suwałkach 500-344-
114  SUW 

WASILKÓW, 37m², 4p., ul. Kościelna, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., niski czynsz, duży 

balkon i piwnica, ciche i spokojne oś, 
CEN-MS-587 135.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 43m², 4p., os. Dolina 
Cisów, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, włas. 249.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

WASILKÓW, 45.70m², 3p., ul. Czysta, 
os. Wasilków, do wprowadzenia, z 
kominkiem 229.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

WASILKÓW, 46.10m², ul. Czysta, 2 
niezależne pokoje i kuchnia, w bloku z 
nowej cegły, częściowo umeblowane, 
do zamieszkania. 193.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

3-POKOJOWE

ŁOMŻA, 70m², +50m² tarasu, 3 garaże 
lub zamiana na dom. 500.000 zł  729-
389-825  ŁOM 

 B STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 11, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 107.55M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP II, 

MIESZKANIE NR 7, BUDYNEK 1 II, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 48, 80, WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

430.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 111.90M², UL. BIAŁOSTOCKA, UL. 
NADAWKI WASILKÓW, DOLINA CISÓW, ETAP I, 

MIESZKANIE NR 6, BUDYNEK I1, 2 PIĘTRO, 
ANTRESOLA 55, 15M², WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 

460.000 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 48.20m², ul. Białostoczek, 
ładne, 3 niezależne pokoje i kuch-
nia, położone na IX piętrze w bloku z 
windą. Do zamieszkania.  174.500 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 48m², 2p., ul. Wyszyńskiego, 
os. Przydworcowe, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV 239.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 48m², ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, do wprowadzenia, 
płyta 180.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 49m², 1p., ul. Fabryczna, os. 
Sienkiewicza, duża loggia, bez pośred-
ników. 202.000 zł  735-038-369  BIAŁ 

B STOK, 49m², 4p., os. Piasta, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., do 
własnej aranżacji, blisko centrum, 
cen-ms-925 179.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50m², 4p., os. Bema, ks. wie-
czysta, płyta, okna PCV, włas., blisko 
Politechniki, cen-ms-927 178.000 zł 
do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 3p., os. Bacieczki, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 2005r, 
na nowym osiedlu, duży balkon, 
CEN-MS-521 249.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 51m², 3p., ul. Chrobrego, 
os. Piasta, cegła, 1994r. 230.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52m², 2p., os. Piaski, ks. wie-
czysta, cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., Doskonałe pod wynajem, bli-
sko uczelni, cen-ms-951 230.000 zł 
do uzg. 531-790-134, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53m², 3p., os. Wygoda, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., 2003r, wy-
posażone, umeblowanie w cenie, 
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Firma Asko na rynku jest obecna już od 12 lat, a z branżą 
budowlaną związana jest od blisko 20.

– To właśnie pozwala nam na podejmowanie właściwych 
decyzji. Zrealizowaliśmy już wiele inwestycji i nie wstydzimy 
się efektów naszych prac, a wręcz przeciwnie, zachęcamy 
do zasięgania opinii mieszkańców bloków, które mieliśmy 
okazję zbudować. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty 
i gwarantujemy pełną satysfakcję – dodaje przedstawicielka 
fi rmy.

ZAMIESZKAJ PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ. NAPRAWDĘ WARTO

„Nowa Piastowska” to nowoczesny budynek mieszkalny 
położony blisko centrum Białegostoku o minimalistycznym 
designie i wysokim standardzie wykończenia. Budynek będzie 
posiadać 150 mieszkań wśród nich będą przeważać mieszkania 
3 pokojowe o metrażach do 65 m², zaś na najwyższych piętrach 
inwestycji zostały zaprojektowane ekskluzywne apartamenty gdzie 
wysokość pomieszczeń będzie wyraźnie wyższa (do 4 metrów), 
które nadadzą mieszkaniu niebanalnego charakteru. Dodatkowo 
będą zachwycać przestronnymi balkonami i tarasami, a przez 
duże okna wpadać będzie mnóstwo słonecznego światła. Obiekt 
będzie posiadał także parking podziemny, w którym znajdą się 
miejsca postojowe, garaże i komórki lokatorskie.

Dokładna lokalizacja nowej inwestycji to róg ul. Towarowej 
i ul. Piastowskiej z doskonałą infrastrukturą dzielnicy i bardzo 
dobrą komunikacją miejską. W pobliżu znajdują się sklepy oraz 
galeria handlowa, co nie oznacza że nowi mieszkańcy nie znajdą 
miejsca na wytchnienie i chwilę relaksu co zapewni bliskość 
Parku Starego im. Księcia Józefa Poniatowskiego gdzie znajdu-
je się Teatr Dramatyczny, a wielbiciele wycieczek rowerowych 
będą mieli idealny dostęp do licznych ścieżek rowerowych. 
Trudno byłoby nie wspomnieć o wyjątkowym miejscu dla rodzin 
z dziećmi, które powstało miedzy powojskowymi magazynami 
na Węglowej – bezpieczny plac zabaw dla dzieci z kolorowymi 
drabinkami i zjeżdżalniami, wielofunkcyjne boiska, kort teniso-
wy, plenerowa siłownia i wiele innych atrakcji, z których można 
skorzystać w każdej chwili.

OSTATNIE MIESZKANIA PRZY ULICY SOWLAŃSKIEJ

Osiedle Skorupy na którym powstaje nowa inwestycja fi rmy 
ASKO jest miejscem pełnym zielonych terenów, gdzie można 
spędzać czas z bliskimi i oderwać się od codzienności. Kameralne 
osiedle przy ul. Sowlańskiej to propozycja dla osób ceniących 
sobie ciszę i spokój oraz niezależność.

Nowa inwestycja to trzypiętrowy budynek.W centralnym 
miejscu osiedla jest przewidziany bezpieczny plac zabaw, który 
zadowoli serce nie jednego malucha.

Co wyróżnia inwestycję? Na pewno niska kameralna za-
budowa, funkcjonalne rozkłady mieszkań, na terenie osiedla 
przewidziano plac zabaw dla dzieci, parter budynku będzie dostęp-
ny dla osób niepełnosprawnych, łatwy dojazd do centrum miasta.

To zielone, ciche gwarantujące wypoczynek, osiedle jest 
idealne dla rodzin z dziećmi.

Zakończenie inwestycji jest planowane w sierpniu 2018 r.

MIEJSCA POSTOJOWE PRZY ULICY HALLERA.

Inwestycja mieszkaniowa położona na obszarze Osiedla 
Dziesięciny. To połączenie komfortu, nowoczesnej architek-
tury w doskonałej lokalizacji. Sześciokondygnacyjny budynek, 
o przyjemnej dla oka bryle architektonicznej, zlokalizowany jest 
w sąsiedztwie dobrze rozwiniętej infrastruktury – przystanków 
komunikacji miejskiej, sklepów i centrów handlowych oraz 
terenów zielonych.

Budynek został już oddany do użytkowania, a w sprzedaży 
pozostały miejsca postojowe oraz lokal usługowy o powierzchni 
78 metrów kwadratowych.

TAKI SĄSIAD…? INNOWACYJNA REKLAMA

ASKO – to pierwsza fi rma deweloperska, która postanowiła 
zareklamować się z przymrużeniem oka. Zabawny spot wywołał 
lawinę najróżniejszych komentarzy. Można go obejrzeć na stronie 
internetowej fi rmy (http://askosa.pl/) a także na www.nierucho-
moscipodlaskie.pl

Co zrobić, by zakup mieszkania był mniej stresujący? Jak 
pokazać, że posiadanie własnego M nie musi się wiązać z wygraną 
w lotto? To proste! Należy postawić na poczucie humoru i dystans 
do powagi panującej w branży. Kto powiedział, że sprzedawca 
musi być pod krawatem?

Białostocki developer przedstawił oryginalny spot, który 
w niecodzienny sposób prezentuje nową inwestycję. W produk-
cję prężnie zaangażowali się aktorzy znani z teatru oraz… jedno 
zwierzę (spokojnie – nie ucierpiało). Film wywołał sporo emocji, 
ma zatem szansę rzucić nowe spojrzenie na branżę. Ta bowiem 
jest kojarzona raczej z powagą niż poczuciem humoru.

Spot zawiera sporą dawkę dystansu do siebie i swoistą 
nieszablonowość.

Nie zobaczymy w nim wizualizacji wnętrz, projektów zagospo-
darowania przestrzeni, czy informacji o świetnej lokalizacji. Nie 
ma w nim sprzedawcy z teczką oprowadzającego po wnętrzach. 
Jest za to zamaskowany bohater…

Do obejrzenia fi lmu zachęca z pewnością już sam kontrower-
syjny tytuł. Zaskakująca fabuła i szczęśliwe zakończenie prowadzą 
zaś do zmiany przekonań o niedostępnych dla każdego cenach 
nowych mieszkań.

Czy takie reklamy przyjmą się na rynku handlu 
nieruchomościami?

Jak zapewnia developer, dobry humor i niecodzienne pomysły 
w spotach, będą miały swój ciąg dalszy…

NP
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Gwarancja jakości i bezpieczeństwaGwarancja jakości i bezpieczeństwa
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W sercu BojarW sercu Bojar
Apartamenty Słonimska 24 przez 

swoje niezwykłe położenie 
zapewniające dostęp 

do centrum na wyciągnięcie 
ręki połączone z kameralnym 
i zamkniętym osiedlem 
stanowi idealne miejsce 
do zamieszkania. W okolicy 
są sklepy, szkoły, przedszkola. 
Również okolica historycznego 
osiedla Bojary sprawia, 
że warto pochylić się 
na tą ofertą i właśnie tu wybrać 
swoje miejsce na ziemi.

Apartamenty Słonimska to dwa ka-
meralne trzypiętrowe budynki, w których 
do dyspozycji przyszłych właścicieli przekazali-
śmy łącznie 79 mieszkań oraz 11 lokali usługowych. 
Cała inwestycja została ukończona pod koniec czerwca 2017 
roku. Dzięki czemu mieszkania są gotowe do odbioru bez 
konieczności czekania na klucze do mieszkania.

– Posiadamy w sprzedaży jeszcze kilka 
mieszkań znajdujących się na niższych 
kondygnacjach głównie o metrażu 
powyżej 60 m2. W swojej ofercie 
mamy do wyboru ciekawe miesz-
kania 3-4 pokojowe z antresolami 
o powierzchni od 47 metrów 
kwadratowych do nawet 90 m2. 
Mieszkania te posiadają niestan-
dardową wysokość pomieszczeń 
oraz dodatkowo posiadają okna 
dachowe, które doświetlają całe 
mieszkanie– mówi Elżbieta Jelska, 
przedstawicielka fi rmy Rydzewski 
Development.

Realizując Naszą inwestycję dużą 
uwagę przywiązywaliśmy do jakości używa-

nych materiałów budowlanych oraz rozwiązań 
architektonicznych zapewniających kom-

fort i wygodę użytkowania.
Oba budynki są estetyczne 

i doskonale wpasowują się w oto-
czenie Bojar. Elewacja budynków 
wykonana jest z cegły klinkiero-
wej oraz tynku strukturalnego 
emitujących deskę drewnianą. 
Wykonanie większych otwo-
rów okiennych oraz dodatkowe 
balustrady zabezpieczone har-

towanym szkłem dodatkowo 
podkreślają oryginalność budynku.

W części podziemnej budynku znaj-
dują się garaże wielostanowiskowe 

z miejscami postojowymi które można 
zakupić bezpośrednio u Dewelopera. Istnieje 

również możliwość nabycia ostatnich komórek lo-
katorskich. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców zostały 

przekazane dwa duże tarasy widokowe znajdujące się na 
dachu jednego z budynków. Cały budynek stanowi 

zamknięte osiedle z możliwością wejścia na 
dziedziniec od ulicy Słonimskiej i od ul. 

Piasta.
Tereny wokół budynków został 

wyłożony płukaną kostką. Na części 
terenu znajdują się tereny zielone. 
Mieszkania na parterze budynku 
posiadają również przynależne 
ogródki. Ławki parkowe, ka-
mienne donice, plac zabaw, 
ozdobne latarnie oraz pergo-
le wokół których w przyszłości 

będzie pojawiała się roślinność– 
to wszystko sprawia, że przestrzeń 

jest i elegancka i bezpieczna.

NP
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cen-ms-650 264.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54m², 3p., os. Centrum, cegła, 
okna PCV, spółdz. włas., świetna lo-
kalizacja pod wynajem, blisko uczelni, 
winda, balkon, CEN-MS-804  189.000 
zł do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 54m², 3p., os. Piaski, ks. wie-
czysta, cegła, okna PCV, włas., do 
własnej aranżacji, dobra lokalizacja, 
cen-ms-937 220.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 55m², 3p., os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
z wyposażeniem, blisko centrum, 
cen-ms-908 220.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 55m², ul. Wrocławska, os. 
Zielone Wzgórza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
nowe bloki, ogrodzona wspólnota 
285.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 56m², os. Bojary, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, w łas., 
Wygodne piętro, blisko centrum, 
cen-ms-954 225.000 zł do uzg. 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 57m², 2p., ul. Wąska, os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas., 
wys. standard; garaż 339.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 59.60m², ul. Hallera, rozkła-
dowe mieszkanie 3-pokojowe, IV pię-
tro w IV-piętrowym bloku z ocieplonej 
płyty. Do zamieszkania. 189.900 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

B S T O K ,  5 9 . 8 0 m ² ,  8 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piaski, płyta, . 
259.000 zł  (85)745-57-01  ARDVIL 

B STOK, 59.90m², ul. Rzemieślnicza, 
korzystnie położone mieszkanie, 3 
niezależne pokoje i kuchnia, do wpro-
wadzenia. 185.000 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

B STOK, 60m², 5p., ul. Gajowa, os. 
Dziesięciny, płyta. 199.000 zł  (85)745-
57-01  ARDVIL 

B STOK, 60m², os. Mickiewicza, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, nowsza cegła, ogrodzony teren 
339.000 zł  665-367-868, 603-704-
771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 60m², ul. Szarych Szeregów, 
os. Leśna Dolina, do wprowadze-
nia, cegła, okna PCV, spółdz. włas. 
205.000 zł  665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 61.20m², ul. Pileckiego, 
os. Bacieczki, 3 pokoje, komforto-
we mieszkanie z balkonem, w blo-
ku z nowej cegły, do wprowadzenia. 
319.900 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 

B STOK, 61m², 4p., os. Zielone 
Wzgórza, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., do odświeżenia, 
duży balkon, przestronne, okazja, 
cen-ms-926 194.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, cegła 250.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², 3p., os. Piasta, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
do remontu, dobry układ, cen-
-ms-912 225.000 zł do uzg. 531-
790-134, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², 5p., ul. Gajowa, z po-
wodu wyjazdu pilnie sprzedam. 3.300 
zł m² 692-482-171  BIAŁ 

B STOK, 63m², 1p., os. Leśna Dolina, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, nowe bloki z windą, ładna lokali-
zacja 310.000 zł  665-367-868, 603-
704-771  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 63m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., duża piwnica, dwu-
stronne, słoneczne, cen916 235.000 
zł do uzg. 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 63m², 5p., ul. Waszyngtona, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, włas., winda, 
garaż, nowy blok 370.000 zł  665-
367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 64m², 9p., os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., Do 
odświeżenia, widok na panoramę 
miasta, winda, cen-ms-953 240.000 
zł do uzg. 536-324-619, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 65m², 2p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane 
307.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BAKAŁARZEWO, 61m², 1p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, okna PCV, spółdz. włas., Po 
kapitalnym remoncie.Możliwość do-
kupienia dwóch garaży 159.000 zł do 
uzg. 512-443-315, 537976570  SUW 

BIAŁYSTOK, 44m², 3p., ul. Gruntowa, 
os. Młodych, ks. wieczysta, cegła, 
okna drewniane, włas., do remontu, 
balkon, piwnica, 1 pokój przejścio-
wy 175.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 47m², os. Dziesięciny, 
umeblowane, płyta, po remon-
cie, okna PCV, Przedstawiam ofer-
tę mieszkania na osiedlu dziesięci-
ny położone na II piętrze 230.850 
zł  500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 48.20m², 2p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, po remoncie, okna PCV 
260.000 zł do uzg. 500-178-900  lider 
nieruchomości 

B I A Ł Y S T O K ,  4 8 . 3 0 m ² ,  o s . 
Białostoczek, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas., włas., 
balkon, piwnica 12m².. 235.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 1p., ul. Fabryczna, 
os. Sienkiewicza, do wprowadze-
nia, umeblowane, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas. 228.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 
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Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

Pierwszy apartamentowiec będzie zlokalizowany 
od  strony ronda Św. Faustyny Kowalskiej. Budynek 

będzie miał dziewięć kondygnacji plus jedną kondy-
gnację podziemną z  miejscami postojowymi. 

W  dwóch klatkach znajdzie się łącznie 169 mieszkań.

II kwartał 
2017 r.

Od 5100 
do 5700 zł/mkw.

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

NOWA INWESTYCJA. Budynek mieszkalny 
przy ul. Krętej w Białymstoku. 120 miesz-

kań o powierzchni od 25 do 86 mkw

Czerwiec 2017 Od 4.500 do 
5.200 zł/m2, 
lokal usłu-

gowy- parter 
pow. 131,97 m2, 

cena 6.500 zł/
netto/m2 .

Słoneczne Tarasy (budynek nr 8) przy al. Jana Pawła 
II w Białymstoku. Mieszkania o pow. 36-87 mkw

styczeń 2018 r. Od 4550 do 
4800 zł/m2 

Bulwary Piasta. 3 budynki mieszkalne przy ul. Sy-
biraków w Białymstoku. Mieszkania o pow. 39 -88 

mkw. Zostały mieszkania 2 -pokojowe o pow. 41-48 
m2 oraz mieszkania 4 –pokojowe o pow. 69-83 m2.  

Gotowe do 
odbioru.

2 -pokojowe od 
4600 do 5050 zł/

m2 i  4 –poko-
jowe 4400-
5100 zł/m2 

NOWA INWESTYCJA Bulwary Piasta- II etap. 
2 budynki, mieszkania 2,3,4 pokojowe.

III kwartał 2018 r. Od 4.950 do 
5250 zł/m2

Zielone Dojlidy. Budynki mieszkalne przy ul. 
Żubrów w Białymstoku. Inwestycja składa się z 
kameralnych dwupiętrowych willi miejskich o 

wysokości 2 pięter. Mieszkania pow. 40-77 m2.

Gotowe do 
odbioru

3.900-4.800 
zł/m2

Domy Nowodworskie, Nowodworce k. 
Białegostoku, ul. Supraślska. Domy szer-

egowe o pow. od 130 do 140 mkw.

Gotowe do od-
bioru, II etap 
w trakcie bu-
dowy, odbiór- 

grudzień 2018 r,

400.000,- środ-
kowa, 450.000 

zł – zewnętrzna 

Nowa inwestycja Apartamenty Tysiącle-
cia IV – 2 budynki 9 kondygnacyjne, mieszka-

nia 2,3,4 pokojowe, Pow. 32,55- 82,77 m2.

III kwartał 2018 r. Od 4600 
do5150 zł/m2 

Sun Lofty przy ul. Tysiąclecia PP w 
Białymstoku. lokale usługowe na biu-

ra pow. 85,23 m2 od IV do X piętra

Gotowe do 
odbioru

4.200 zł/net-
to/m2.

Legionowa przy ul. Kaczorowskiego - lokal na parter-
ze: 37,01 m2 - cena: 9200 zł/netto/m2, lokale usłu-

gowe na I piętrze, pow. 21,76- 58,5 m2 na biura i 
gabinety medyczne -cena: 6300-6500 zł/netto/
m2,1 lokal 162,37 m2 - cena 6000 zł/netto/m2

Gotowe do 
odbioru

Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Dolina Cisów, u zbiegu ul. Białostockiej i Nad-
awki w Wasilkowie powstaje kompleks niewyso-

kich budynków wielorodzinnych o nowocz-
esnej zabudowie. Dostępne lokale usługowe na 

parterze budynków wzdłuż ulicy Białostock-
iej. Mieszkania objęte programem MDM. 

II etap i III etap: 
budynki 1,2  got-
owe do odbioru, 
III etap: budynki 
3,4,5 - IV kwartał 

2017, IV etap – 
IV kwartał 2018

Od 3.900 zł/
mkw. Miesz-
kania z ant-
resolą już od 

3000 zł/mkw. 

Rezydencja Piastowska. Budynek wielorodzinny, 
przy zbiegu ulic Sybiraków i Wołyńskiej. Mieszkania 

od 26 do 101 mkw., lokale usługowe na parterze.

Bud 2 i 3 gotowe 
do odbioru, bu-
dynek 1 gotowy 
II kwartał 2017

Od 4.600 zł/
mkw.  Promoc-
ja na wybrane 

mieszkania.

Komfortowa inwestycja mieszkanio-
wa przy ul. Kochanowskiego w Ełku. Pow. 

mieszkań od 46 do 70 mkw.

Gotowe do 
odbioru

Od 3.150 zł/mkw.



BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, okna PCV 215.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 48m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, umeblowane, 
płyta, włas., Mieszkanie dwustron-
ne, po remoncie, do wprowadzenia. 
215.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², 4p., ul. Mieszka I, 
os. Piasta, umeblowane, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., możliwość zamia-
ny na mniejsze 169.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48m², 5p., os. Dziesięciny, 
do wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica. 225.000 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Białostoczek, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas. 236.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 48m², ul. Pułkowa, os. 
Wygoda, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, spółdz. włas., 
ciche miejsce,  193.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 49m², 2p., os. Piasta, 
płyta, okna PCV, oddzielne poko-
je, pełna zabudowa kuchni 240.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.23m², 8p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 

piwnica, balkon loggia. 287.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 3p., ul. Komisji 
Edukacji Narodowej, os. Bacieczki, 
do wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne 249.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², 3p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, po remon-
cie 265.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 53m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna PCV 255.000 zł do uzg. 
500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 54.30m², 3p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
cegła, okna PCV 258.000 zł  600-525-
899, (85)742-21-94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54.50m², ul. Wrocławska, 
os. Wrocławska, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., miejsce parkingowe 
323.000 zł do uzg. 791-494-784  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 54m², 1p., os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, okna PCV, z 2015r., wy-
soki standard 346.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 4 m ²,  4 p . ,  u l . 
Kraszewskiego, os. Bojary, ks. wie-
czysta, do wejścia, n.cegła, ogrodzo-

na wspólnota, osobno widna, pięk-
na kuchnia, niskie opłaty 312.000 
zł  660-474-444, 660474444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., os. Skorupy, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, włas., Bardzo ni-
ska cena za mieszkanie po remon-
cie. 199.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 55m², 1p., ul. Mickiewicza, 
os. Mickiewicza, ks. wieczysta, cegła, 
okna PCV 339.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 55m², 3p., os. Wygoda, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
dwustronne 224.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 5 m ²,  4 p . ,  u l . 
Antoniukowska, cegła 172.000 zł  
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 55m², os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, 1994 
255.000 zł  500-178-900, 500-187-
900  lider nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 56.98m², 1p., os. 
Mickiewicza, ks. wieczysta, ce-
gła, okna PCV, włas., .. 339.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 56m², os. Bojary/kra-
szewskiego, cegła, Do remontu w do-
brej cenie. 209.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 57.60m², 2p., os. 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-

ne, okna PCV, włas., balkon, piwni-
ca, garaż w cenie 35 tyś.zł. 335.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 57m², os. Dziesięciny, 3 
pokoje, oddzielna kuchnia, duży bal-
kon 500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 58.53m², 5p., os. 
Skorupy, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., balkon, 
29 tyś. miejsce postojowe. 310.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV, włas., bal-
kon, piwnica, garaż - 25tyś.zł. 360.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁYS TO K, 58.90m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna PCV, 
funkcjonalny rozkład, loggia 199.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  5 8 m ²,  1 2p. ,  u l . 
Branickiego, os. Centrum, aparta-
ment. 319.000 zł  (85)745-57-01  
ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 59.80m², 3p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, płyta, okna 
PCV, spółdz. włas., balkon, piwnica. 
189.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 59.90m², 4p., ul. 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 

okna PCV, spółdz. włas., przestronne, 
dwustronne 249.000 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

B I A ŁY S T O K ,  5 9 m ²,  3 p . ,  u l . 
Andrukiewicza, ks. wieczysta, cegła, 
3-pok, ustawne mieszkanie w świet-
nej lokalizacji 285.000 zł  606-605-
520, (85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 59m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, po remon-
cie, okna PCV, też na biuro 315.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 60.20m², 1p., os. 
Dziesięciny, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., piwnica, balkon. 
270.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I AŁY S T O K , 60.20m², 1p., os. 
Dziesieciny, 5 min do centrum, atrak-
cyjne, po kapitalnym remoncie, bez 
pośredników. 265.000 zł  606-944-
841  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 60.90m², ul. Zachodnia, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła 295.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², 1p., ul. Swobodna, 
os. Dziesięciny, płyta, okna PCV, bal-
kon, do odświeżenia, środkowe, 
dwustronne 215.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 2p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła 350.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
drewniane, włas., piwnica.. 335.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Białostoczek, os. Białostoczek, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. włas., 
włas. 225.000 zł do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, 
spółdz. włas., Zadbane, do wpro-
wadzenia, blok czteropietrowy, ni-
ski czynsz, polecam 179.900 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła 234.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., os. Antoniuk, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, okna PCV 210.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60m², 5p., ul. Gajowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, płyta 
199.000 zł  604-622-985, (85)745-
57-01  ARDVIL 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  5 p . ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonała 
lokalizacja. 209.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 
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B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  6 p . ,  u l . 
Rzemieślnicza, os. Wysoki Stoczek, 
do wprowadzenia, okna PCV 245.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Ciepła, os. 
Sienkiewicza, płyta, okna PCV 279.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 60m², ul. Jarzębinowa, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 240.000 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 61.30m², 1p., ul. Al. 
Niepodległości, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, płyta, okna PCV, włas. 
245.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  61 m ²,  1 p . ,  u l . 
Storczykowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 
okna PCV, włas. 249.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 61m², 4p., ul. Szeroka, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczy-
sta, cegła 249.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  6 3 m ²,  3 p . ,  o s . 
Białostoczek, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, umeblowane, po remoncie 
243.000 zł do uzg. 500-178-900, 500-
187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 63m², ul. Sybiraków, ks. 
wieczysta, cegła, umeblowane, włas., 
Luksusowe, wykończone. Najdroższa 
dzielnica Białegostoku 396.000 zł  
796-785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, Dobra cena za duże miesz-
kanie. Do remontu. 200.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 64m², os. Młodych, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, cegła, 
umeblowane, po remoncie, okna PCV 
370.000 zł do uzg. 500-178-900, 500-
187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 64m², os. Piasta, ks. wie-
czysta, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, balkon, piwnica 
320.000 zł  500-178-900, 500-187-
900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 64m², os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas. 278.000 zł  500-178-900, 
500-187-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 65.60m², os. Nowe 
Miasto, do wprowadzenia, cegła, 
2017r, wykończone, z aneksem 
375.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 65m², 4p., ul. Witosa, 
os. Słoneczny Stok, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, 4 
pietro 3 pokoje 210.000 zł do uzg. 
608-800-031, 697462837  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 65m², os. Antoniuk, ce-
gła, okna PCV, docieplony blok, bo-
gata infrastruktura 205.000 zł do 
uzg. 500-178-900, 500-187-900  li-
der nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 66.50m², 1p., ul. 
Wrocławska, os. Zielone Wzgórza, 
do wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
rozwinięta infrastruktura 298.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
Komfortowe, zabudowa ze sprzętem 
AGD, możliwość dokupienia miejsca 
postojowego i piwnicy 375.000 zł  
661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 67m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV 375.000 zł  500-178-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 68m², 1p., os. Bojary, 
ks. wieczysta, cegła, okna drewnia-
ne, włas., balkon, piwnica. 339.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 m ²,  4 p . ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, ume-
blowane, okna PCV, włas., aparta-
ment z pełnym wyposażeniem winda 
435.000 zł  691-411-756, (85)744-50-
60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 78m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., balkon loggia, piwni-
ca. 275.000 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 83.20m², ul. 1000-lecia 
Pp, os. Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, włas., wykoń-
czone pod klucz, nowoczesny aparta-
ment 420.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

GRÓDEK, 62m², 3p., . 99.000 zł  515-
736-765  BIAŁ 

IGNATKI OSIEDLE, 50m², 2p., ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, okna PCV, 
włas., miejsce postojowe 280.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

KOMFORTOWE, nowe mieszkanie 
55m², Ip, umeblowane, niski czynsz, 
własność notarialna, ul. Mickiewicza 
B-stok.  320.000 zł  537-835-333  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 63.50m², 1p., ul. 
Świętojańska, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, płyta, okna PCV, włas. 
120.000 zł  737566613  BIAŁ 

WASILKÓW, 62m², ul. Czysta, atrak-
cyjne mieszkanie 3-pokojowe, po-
łożone na I piętrze w bloku z nowej 
cegły, urządzone, do wprowadzenia. 
260.400 zł  509-784-724, (85)743-64-
36  AGEMA 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Apartamenty Sienkiewicza przy ul. Sienkiew-
icza w Białymstoku.  W ofercie pozostały miejs-
ca postojowe w parkingu podziemnym oraz os-

tatnie 2 lokale usługowe po 198 mkw..

Gotowe do 
odbioru

Miejsca posto-
jowe 13 000 zł

Botaniczna; Kameralny budynek 3 klatkowy, 6 kon-
dygnacyjny, zlokalizowany w centrum miasta. Miesz-
kania o powierzchni od 30,11 m2 do 74,65 m2, lokale 
usługowe o powierzchni od 24,22 m2 do 114,33 m2, 

a także miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Termin odbioru 
IV kwartał 2017

Od 4 850zł/m2 
- 5400zł/m2 

Rekreacyjne osiedle w zieleni”, ul. Wiadukt, Ide-
alna oferta dla osób ceniących spokój, ciszę i ła-

twy dostęp do infrastruktury miejskiej. Dogodna 
komunikacja miejska, bliskość terenów zielonych 

i lasów.  Po więcej szczegółów zapraszamy do 
biura sprzedaży przy ul. Pięknej 3 Białystok

Termin odbio-
ru IV kw. 2018r

Od 4350 zł/m2 
do 4700 zł/m2

Belveder Podlaski
tel: 85 744 21 90

www.belvederpodlaski.eu
Belveder Podlaski

Apartamentowiec 14- kondygnacyjny przy 
ul. Orzeszkowej (róg Branickiego) w Białym-

stoku, dwie klatki schodowe, 113 miesz-
kań o pow. 27-201 mkw., w podziemiu ga-

raże, usługi na parterze i pierwszym piętrze. 

Gotowe do 
odbioru.

Od 5100 zł/mkw.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy ulicy Zaułek 
Podlask 1. Budynek jest trzypiętrowy z windą, z czte-
rema mieszkaniami o pow. od 66 do 69 mkw i cztere-

ma lokalami usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 3500zł/
m2 netto

Osiedle Dębowe- Budynki w zabudowie szeregowej 
przy ul. Niewodnickiej/ Granicznej/ Białoruskiej 

w Białymstoku. Mieszkania dwu- lub jednopozio-
mowe z garażami w zabudowie szeregowej o pow. 
od 81 do 122 mkw. Domy zgarażami w zabudowie 

szeregowejo pow. od 124 do 127 mkw. Szeregóki w
programie MDM..

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 
319tys. zł

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Swobod-
nej w Białymstoku. 32 mieszkania o pow. 

35-117 mkw. Miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym, lokale usługowe na parterze.

Gotowe do 
odbioru

Miejsca parkin-
goowe 17 tys. zł

Budynek 6-kondygnacyjny przy ul. Fabrycznej  w 
Białymstoku, 51  mieszkań o pow. 32-78 mkw. Miej-

sca parkingowe w garażu podziemnym i na po-
ziomie parteru. Lokale usługowe na parterze.

Wkrótce w 
sprzedaży.

Więcej infor-
macji w dzia-
le sprzedaży.

Birkbud Białystok
ul. Św. Mikołaja 1 lok. Nr 3

15-419 Białystok
Tel. (85) 66 33 672
www. birkbud.pl

Leśne Zacisze to zespół ośmiu budynk-
ów mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej przy ul. Dziesięciny 89 w 
Białymstoku. Obecnie pozostały mieszka-
nia o pow. 55 mkw z garażem i balkonem. 

Gotowe do 
odbioru 

55,50 mkw - 
od 300.950 zł. 

Domy szeregowe w Zaściankach przy ul. Sz-
lacheckiej. Mieszkania o pow. 140 mkw. 

plus garaż, działki – ok. 200 mkw.

Gotowe do 
odbioru

399 tys. zł.

Ekskluzywne mieszkania jedno- i dwupozio-
mowe w Zaściankach przy ul. Szlacheckiej o pow. 
88 mkw., z ogródkami i miejscami parkingowymi.

Gotowe do 
odbioru

330 tys. zł

Przedsiębiorstwo Budowlane 
EKO-SYSTEM

15-111 Białystok
AL. 1000–lecia P.P. 4
www.eko-osiedle.pl

85/662 37 66
d.trochimowicz@eko-system.pl

Mieszkania 2- poziomowe w szeregówkach w bu-
dynku Opal-2 przy ul. Puchalskiego w Białym-

stoku na osiedlu Bagnówka. Ogródek i mie-
jsce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!! 

maj 2018 PROMOCJA od 
4.471 zł/mkw, 
program MdM 

Mieszkania 2- poziomowe w szeregówkach w bu-
dynku Perła-1 przy ul. Puchalskiego w Białym-

stoku na osiedlu Bagnówka. Ogródek i miej-
sce parkingowe – gratis. Bezczynszowe !!! 

maj 2018 PROMOCJA od 
4.469 zł/mkw, 
program MdM 

Domy w zabudowie bliźniaczej w budyn-
ku Koral-8 przy ul. Puchalskiego w Bia-

łymstoku na osiedlu Bagnówka

IV kw. 2018 PROMOCJA 
433.000 zł

Lokale usługowe i miejsca parkin-
gowe w budynku APARTAMENTY WIEJS-

KA przy ul. Krętej 2 w Białymstoku

Gotowe do 
odbioru

Ostatnie lokale 
usługowe od 

4.227zł netto/
mkw  i miejs-
ca postojowe 
od 13.000zł



4-POKOJOWE

B STOK, 59m², 5p., os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 
niezależne pokoje, dobre pod wy-
najem, balkon, winda, blisko szkoły, 
oferta MS-742 199.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 80m², 1p., os. Leśna Dolina, 
ks. wieczysta, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., wygodne piętro, 
w nowszym budownictwie, ofer-
ta MS-658 279.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 80m², 1p., ul. Wiejska, os. 
Nowe Miasto, cegła, po remoncie 
367.000 zł  665-367-868, 603-704-771  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 80m², 4p., os. 
Białostoczek, włas., pły-

ta ocieplona, do remontu, ta-
nio. 500-335-973  BIAŁ 

 B STOK, 82.11M², UL. SYBIRAKÓW, REZYDENCJA 
PIASTOWSKA, PARTER, TARAS O POW. 51, 21M², 

WYKOŃCZONE POD KLUCZ CENA ZA M² 4911, 
84ZŁ . 403.311 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  145m ²,  3p. ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, ks. 
wieczysta, ceg ła, okna PCV, m 
590.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  5 8 m ²,  2 p . ,  u l . 
Wasilkowska, os. Wygoda, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., Polecamy czteropokojowe, 
dwustronne mieszkanie  195.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 60.50m², os. Dziesięciny, 
umeblowane, płyta, po remoncie, 
spółdz. w łas., Wysoki standard 
287.000 zł  661-954-545, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 60m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, okna 
PCV 279.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.71m², os. Skorupy, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, NOWA 
INWESTYCJA**SKORUPY!**OGRÓDEK 
I GARAŻ DWUSTANOWISKOWY!  
338.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 72m², 10p., ul. Żabia, 
os. Centrum, do odświeżenia, okna 
PCV, spółdz. włas., loggia, piwnica. 
269.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 77m², 1p., ul. Dworska, 
os. Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, 
cegła, okna PCV 344.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 79m², 2p., ul. 1000-lecia 
Państwa Polskiego, os. Białostoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, okna 
PCV, włas. 350.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 80.50m², os. Nowe 
Miasto, ks. wieczysta, przestronne,  
290.000 zł do uzg. 500-178-900, 500-
187-900  lider nieruchomości 

B I AŁY S T O K , 80.60m², 3p., ul. 
Bohaterów Ge  a, os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, włas. 
309.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 80m², 1p., ul. Szarych 
Szeregów, ks. wieczysta, okna PCV 
279.000 zł  600-525-899, (85)742-21-
94  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 82m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV, funkcjonalne, przestron-
ne, blisko lasu 275.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 83m², 5p., ul. Batalionów 
Chłopskich, os. Leśna Dolina, cegła, 
okna PCV 275.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

B I AŁY S T O K , 84.20m², 1p., ul. 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ciche 
miejsce 255.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 86m², 1p., ul. Chmielna, 
os. Sienkiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, włas., 
dwupoziomowe, dwa balkony, w po-
bliżu centrum 360.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

B I AŁY S T O K , 97.70m², 2p., ul . 
Sienkiewicza, os. Centrum, ks. wie-
czysta, cegła, po remoncie, okna PCV, 
włas., ścisłe centrum miasta 414.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

FASTY, 116m², ks. wieczysta, ce-
gła, okna PCV, stan developerski 
285.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

LEWKOWO Stare, 56.23m², 1p., do 
wprowadzenia, umeblowane, okna 
PCV, spółdz. włas., Na sprzedaż lub 
zamianę na Białystok. Gotowe do 
wprowadzenia, parkiet, garaż. 70.000 
zł do uzg. 606552979  HAJ 

W A S I L K Ó W, 107m ²,  2p. ,  u l . 
Bia łostocka, os. Dolina Cisów, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
okna PCV 430.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

WASILKÓW, 62m², ul. Krucza, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas. 
297.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

5-POKOJOWE I WIĘKSZE

 B-stok, 84m², os. Wyso-
ki Stoczek, 5 pokojowe, II pię-
tro, własnościowe. 320.000 zł 
do uzg. 732-846-900  BIAŁ 

B I AŁY S T O K , 82.50m², 3p., os. 
Wysoki Stoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, po remoncie, okna PCV, włas., 
4 balkony, piwnica.. 380.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ŁOMŻA, 157m², działka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, prestiżowe są-
siedztwo. 600.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

ŁOMŻA, 160m², działka 5a, stan su-
rowy, wszystkie media, gaz ziemny. 
250.000 zł  668-178-073  ŁOM 

ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, do remontu +budynek 
usługowy, 2 garaże.  460.000 zł  690-
365-666  REMAX PARTNERS 

AUGUSTÓW, 423m², działka 1688m², 
pensjonat nad jeziorem, z pięknym 
ogrodem w tym 2-domki do wynaj-
mu. 1.200.000 zł  607-986-914  AUG 

B STOK, 110m², działka 600, os. 
Dojlidy, słupek, tylko u nas! 421.000 
zł  603-704-771, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B-stok, 120m², działka 
250m², ul. Sokola 12, os. Doj-
lidy, w zabudowie bliźniaczej, 
stan developerski, atrakcyj-
na lokalizacja, nowoczesny, 

www.modernsokola.pl. 530.000 
zł  668-123-200  BIAŁ 

B STOK, 120m², działka 450, os. 
Nowe Miasto, poszukiwana lokali-
zacja, cena do rozmów 520.000 zł  
665-367-868, 603-704-771  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 120M², DZIAŁKA 716M², 
GARAŻ, BUDYNEK GOSPO
DARCZY, MOŻLIWA DZIA
ŁALNOŚĆ, ŁADNA.  550.000 
zł  (85)732-78-16  BIAŁ 

B STOK, 150m², działka 361m², ul. 
Pagórkowa, 5 pokoi, garaż. Pół bliź-
niaka, stan deweloperski. 410.000 zł  
690-365-666, (85)741-37-83  REMAX 
PARTNERS 

B STOK, 150m², działka 727m², ul. 
Wąska Od strony Andersa, os. 
Wygoda, bezpośrednio, ks. wieczy-
sta, nowe okna pcv, prąd, woda, ka-
nalizacja miejska, gaz w ulicy. 445.000 
zł do uzg. 503-902-859  BIAŁ 

 » B STOK, 189M², UL. WENECKA, 
OS. ZIELONA GÓRKA, DWA 
OSTATNIE SEGMENTY, 189
218M², DZIAŁKA 600 600M², 
WYSOKA JAKOŚĆ, PRZESTRON
NE, KOMFORTOWE, CIEKAWY 
ROZKŁAD. 505-103-180  BIAŁ 

 B-stok, 196m², działka 
350m², ul. Kisiela, os. Nowe 
Miasto, dom w zabudowie 
bliźniaczej, stan developer-

ski, www.bial-bud.pl. 550.000 
zł  696-977-773  BIAŁ 

 B STOK, 198M², DZIAŁKA 272M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIANA, CIEKAWY 

PROJEKT, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 
505-103-180  BIAŁ 

B STOK, 200m², działka 1200m², os. 
Zawady, murowany, + 150m² pow. 
gospodarczej, idealny na przedszkole 
lub siedzibę fi rmy. 750.000 zł  795-
999-550  BIAŁ 

B STOK, 200m², działka 2000m², 
+150m² pow. gospodarczej, 7 pokoi, 
3 łazienki. 1.050.000 zł  795-999-
550  BIAŁ 

B STOK, 200m², działka 440, os. 
Pieczurki, cegła, bliźniak, OKAZJA!!! 
świetna lokalizacja i cena, podpiwni-
czony można prowadzić działalność 
gosp., ZAPRASZAMY 315.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

 B STOK, 216M², DZIAŁKA 558M², UL. WENECKA, 
PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, BDB 

MATERIAŁY. DODATKOWY POKÓJ Z ŁAZIENKĄ NA 
PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 

505-103-180  BIAŁ 

 B STOK, 218M², DZIAŁKA 455M², UL. WENECKA, 

PRZESTRONNA SZEREGÓWKA BRZEGOWA, 
ODDANA DO UŻYTKU. BDB MATERIAŁY, POKÓJ Z 
ŁAZIENKĄ NA PÓŁPIĘTRZE, OSIEDLE ZAMKNIĘTE. 

505-103-180  BIAŁ 

B STOK, 219m², działka 491, os. 
Wyżyny, murowany, wolno sto-
jący, ŚWIETNA LOK ALIZ AC JA! 
Podpiwniczony, do własnego wykoń-
czenia, w pobliżu przystanki MPK, 
WARTO! 300.000 zł do uzg. 660-474-
444  BEWE 

 » B STOK, 690M², OS. 
JAROSZÓWKA, DUŻY DOM, 
DZIAŁKA 690M², MOŻLI
WA DZIAŁALNOŚĆ.  440.000 
zł  728-827-847  BIAŁ 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², dział-
ka 195, os. Grabówka, MDM!!! kame-
ralna szergówka segment środkowy, 
wysoka jakość materiałów i wyko-
nania, super lokalizacja 380.000 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 138m², dział-
ka 265, os. Grabówka, MDM!!! skraj-
ne domy zabudowy szeregowej 2017 
2018, atrakcyjna architektura, funk-
cja i lokalizacja 415.000 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK / Grabówka, 141m², 
działka 315, os. Grabówka, NOWA 
INWESTYCJA, piękna lokalizacja, 5 
pokoi, stan deweloperski, oddanie 
2018, zamiana na mieszkanie-opcja! 
420.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK Zwierki, 106.50m², dział-
ka 1400, wolno stojący 240.000 zł do 
uzg. 505-894-110  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 910, os. 
Mickiewicza, wolno stojący 459.900 
zł  600-525-899, (85)742-21-94  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 108m², działka 484 m², 
os. Starosielce, murowany, bliźniak, 
5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, nowe 
instalacje, garaż murowany, działka 
zagospodarowana 470.000 zł  695-
968-443, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 109m², działka 155, os. 
Skorupy, cegła, po remoncie, muro-
wany, szeregowy, urządzony przez 
architekta, zadbany, gotowy do wej-
ścia 499.000 zł do uzg. 500-178-900, 
500-187-900  lider nieruchomości 
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BIAŁYSTOK, 110m², działka 175m, 
os. Nowe Miasto, cegła, murowany, 
szeregowy, stan deweloperski, dodat-
kowo 2 miejsca parkingowe 430.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-50-
82  BIS 

BIAŁYSTOK, 130m², os. Dojlidy, ce-
gła, murowany, stan surowy za-
mknięty, szeregowy, wysoki stan-
dard  469.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 132m², działka 290, ul. 
Plażowa, os. Skorupy, szeregówka 
narożna 449.000 zł  604-622-985, 
(85)745-57-01  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, 136m², działka 206, os. 
Mickiewicza, po remoncie, szere-
gowy, Do wprowadzenia, zadbana, 
ładna dzialka, taras 465.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

 BIAŁYSTOK, 137.49M², DZIAŁKA 197 M², UL. 
MOŚCICKIEGO, OS. BAGNÓWKA, SZEREGOWY, 

GOTOWY DO ODBIORU, STANDARD 
DEWELOPERSKI, DZIAŁKA UZBROJONA W MEDIA 

430.000 zł  728-817-371  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², 
os. Skorupy, cegła, murowany, wol-
no stojący, taras, oranżeria, oczko 
wodne, ogród, garaż.. 480.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 Białystok, 144.80m², dział-
ka 138 m², ul. Zielna, os. Nowe 
Miasto, szeregowy, Domy w za-

budowie szeregowej na osie-
dlu Nowe Miasto. 485.000 

zł  793-005-840  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 147.90m², działka 241m², 
os. Wygoda, murowany, szerego-
wy, rok budowy 2007. 559.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 150m², działka 304m², ul. 
Pagórkowa, 5 pokoi, garaż. Pół bliź-
niaka, stan deweloperski. 400.000 zł  
690-365-666, (85)741-37-83  REMAX 
PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 150m², działka 421, os. 
Jaroszówka, cegła, bliźniak, po czę-
ściowym remoncie, może być 2-ro-
dzinny, działka zagospodarowana, 
nowe okna i drzwi, 3 balkony 330.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 151m², działka 330, os. 
Dojlidy Górne, SEGMENT naroż-
ny 2017r., ELEGANCKA architektu-
ra, funkcjonalne wnętrza, wszystkie 
media, możliwość zamiany! 420.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152.70m², działka 31, 5 
m², os. Skorupy, cegła, dom w za-
budowie szeregowej w stanie de-
veloperskim, środkowy segment z 
ogrodem, garaż dwustanowiskowy 
470.000 zł  698-111-165, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 152m², działka 275m², 
os. Skorupy, cegła, stan surowy za-
mknięty, bliźniak, nowy. 365.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 » BIAŁYSTOK, 152M², DZIAŁKA 
378M², UL. NADBUŻAŃSKA, 
MUROWANY, 2X OCIEPLO
NY, UMEBLOWANY, GOTOWY 
DO ZAMIESZKANIA. 439.000 
zł  (85)676-29-95  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 152m², działka 403m², ul. 
Estońska, pół bliźniaka dla rodziny lub 
dwóch pokoleń. 349.000 zł  793-932-
155  REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 153m², działka 220, os. 
Dojlidy Górne, szeregowy, SEGMENT 
środkowy, ładna architektura, funk-
cjonalne wnętrza, solidne wykonanie, 
zamiana na mieszkanie! 390.000 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 156m², działka 589, os. 
Dojlidy Górne, cegła, wolno stojący, 
stan developerski 490.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 160m², działka 596m², 
os. Jaroszówka, cegła, murowa-
ny, wolno stojący, 3 balkony, ta-
ras 40m², sauna, garaż.. 460.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 175m², działka 490, os. 
Wyżyny, wolno stojący, do wykończe-
nia, stan surowy prawie zamknięty, 
wszystkie media przy działce, SUPER 
lokalizacja! WARTO! 305.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 175m², działka 500, os. 
Wyżyny, wolno stojący, stan surowy 
zamknięty do wykończenia, media, 
idealny dla rodziny, OPCJA zamiany 
na mieszkanie  299.900 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 176m², działka 309, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
segment A oraz B, 4 pokoje, wysoki 
stadard wykonania 288.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 440, ul. 
Włościańska, os. Pieczurki, OKAZJA! 
Dom w zabudowie bliźniaczej w 
BARDZO atrakcyjnej lokalizacji w ce-
nie mieszkania! 299.000 zł  660-474-
444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 500, os. 
Starosielce, murowany, wolno stoją-
cy, ocieplony, do aranżacji 439.000 
zł  500-178-900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 535m², os. 
Mickiewicza 875.000 zł  665-367-868  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 633m², 
ul. Zwierzyniecka, os. Mickiewicza, 
tylko u nas. 500.000 zł  665-367-868  
FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 180m², działka 800, os. 
Dojlidy Górne, cegła, wolno stojący, 
możliwość przystosowania do indy-
widualnego projektu 550.000 zł do 
uzg. 500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 198m², działka 540, 
os. Wygoda, cegła, wolno stojący, 
Budynek w stanie dobrym, ładnie 
zagospodarowana działka 438.000 zł  
574-737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 198m², działka 540, os. 
Wygoda, murowany, wolno stojący, 
komfortowy, przestronny, wszystkie 
media miejskie, zagospodarowany 
ogród,  438.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, os. 
Jaroszówka, cegła, wolno stojący, 
Dom z 1993r. do zamieszkania od-
świeżenia. 4 pokoje, kuchnia, jadalnia, 
2 łazienki+budynek 40m² 599.000 zł  
661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 826, os. 
Bojary, po remoncie, wolno stojący, 
Piękny dom w atrakcyjnej lokalizacji, 
generalny remont i modernizacja w 
95r. 900.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wysoki 
standard, możliwość prowadzenia 
działalności 1.499.900 zł  661-954-
545, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 577, os. 
Bacieczki, po remoncie, murowany, 
wolno stojący, przestronny, okna pcv, 
wszystkie media miejskie, garaż, na 
wyłączność 400.000 zł do uzg. 516-
010-978, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 820m², os. 
Nowe Miasto, cegła, murowany, wol-
no stojący, altana, kominek z kamie-
nia, ogrodzenie drewniane. 1.050.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 275m², działka 483m², 
os. Dojlidy Górne, drewniany, wolno 
stojący, garaż wolnostojący. 519.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120, os. 
Wygoda, cegła, murowany, wolno 
stojący, oddzielny lokal handlowy 
65m, bezpośrednio przy głównej uli-
cy, 2000 rok budowy 890.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 320m², działka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z 
klimatem. 577.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 337m², działka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno sto-
jący, atrakcyjny, do wprowadzenia 
599.000 zł do uzg. 516-010-972, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 450m², działka 1125m², 
os. Dojlidy Górne, murowany, wolno 
stojący, możliwość prowadzenia dzia-
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Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Ekskluzywny zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych u zbiegu ulic Ryskiej, Łąkowej 
i Towarowej w Białymstoku - Osiedle Nowe Bo-

jary. Obecnie w sprzedaży mieszkania z 3 i 4 
etapu – budynek D i E. W budynku A - ostat-

nie lokale użytkowe o pow. 45-55 mkw.

2018 r i 2019 r Mieszkania 
4.550-5.150zł/
mkw., lokale 

7.500-8.500zł/
mkw., miejs-

ca parkingowe 
15-25 tys. zł.

KRUDER BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
ul. Pozioma 4, 

Białystok 
tel. 793 005 840

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 144,80 m2 
Piwnica: garaż, pomieszczenie gospodarcze; parter: 
wiatrołap, hol, wc, kuchnia salon; piętro: hol, dwie 
sypialnie, łazienka; poddasze: hol, dwie sypialnie,

IX.2018 485.000zł

Szeliga
ul. Transportowa 3, lok. 63 

15-399 Białystok
 tel: 664-055-772
tel 85/741-22-91 

www.pbszeliga.pl

„Przy Parku”  ( os. Młodych ) Budynek 8 kon-
dygnacyjny z garażami i miejscami postojowy-
mi w podziemiach w samym sąsiedztwie par-
ku Antoniukowskiego przy ul. Jana Pawła II . 

Mieszkania o pow. 35 – 90 mkw z widokiem na 
park. Rozpoczęcie w I połowie 2018 roku. 

I połowa 2018 

Piasta 5   (nowa inwestycja) Budynek 4 kondy-
gnacyjny z antresolami oraz windą na jednej z 
klatek, z piwnicami i miejscami postojowymi 
w podziemiach przy ul. Piasta 5 w Białymsto-
ku. Mieszkania o pow. 39 – 75 mkw. W ofercie 
także lokale usługowe o pow. 60 – 130 mkw.

Termin oddania – 
IV kwartał 2017

Ceny miesz-
kań – 4.850 zł/
m2  – 5650 zł/
m2, lokale – 
6.100 zł/m2, 

miejsca posto-
jowe 25.000 zł.

Budynek 4-kondygnacyjny, 4-klatkowy z osob-
nymi garażami w podziemiu przy ul. Zachod-
niej w Białymstoku. W ofercie pozostały ga-

raże w cenie 18.000zł z możliwością wynajęcia.

Gotowe do 
odbioru

18.000zł.

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97 m2 
oraz bliźniak o pow. 84 m2 przy ul. Produk-
cyjnej na os. Bacieczki z ogrodem oraz sta-

nowiskiem parkingowym pod wiatą 

szeregów-
ki – II kwartał 

2017, bliźniak III 
kwartał 2017 

420.000 zł – 
skrajne, 395.000 

zł środko-
we, 430.000 
zł - bliźniak 

PPU MARK-BUD Sp.zo.o. 
ul. Lipowa 24

15 - 427 Białystok
tel. 85 652 54 24

www.markbud.com.pl

Nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek mieszkal-
ny przy al. Solidarności w Białymstoku. Mieszkania 

o pow. od 38 do 71 mkw. Przynależne komórki w ce-
nie mieszkania . Garaż podziemny z miejscami par-
kingowymi. Zaciszne zielone atrium z placem za-
baw i napowietrzną siłownią. Teren ogrodzony.

Pierwszy etap 
- listopad 

2017r.  Drugi 
etap -  III kwar-

tał 2018r. 

Cena od 4.950 
zł/mkw. 

Asko S.A.
ul. Brukowa 28, lok.1 

15 – 899 Białystok
tel. 85/749 60 20
www.askosa.pl

6-kondygnacyjny 
budynek mieszkalno-usługowy 
przy ul. Berlinga w Białymstoku.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatni lokal 
usługowy  5500 
zł netto do ne-

gocjacji, miejsca 
postojowe cena 

15 tys brutto  

Nowa Piastowska / róg Piastowskiej i Towaro-
wej, 150 mieszkań 7 pięter,  pow. od 30 do 90 
m2, na szóstym piętrze mieszkania z tarasami

Rozpoczęcie in-
westycji maj 2017

Od 4700 zł mkw.

Kameralna Sowlańska - Nowa inwesty-
cja to trzypiętrowy budynek na Osiedlu Sko-
rupy. Został jedynie lokal usługowy 88m2.

Gotowe do 
odbioru.

Od 4500 net-
to zł/m2 

Campo Grabińscy 
ul. Grodzieńska 35
16-010 Wasilków
tel.: 570 840 840

www. campo-domy.pl

Osiedle Zielony Zakątek, przy ul. Górnej w 
Grabówce. Szeregówki o pow. 117 mkw z garażem

II kwartał 2017 r. Od 355 tys. zł. 
- MdM!



łalności, ładna działka, dwu rodzinny, 
dobry dojazd 590.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 66m², działka 120, 
os. Bagnówka 349.000 zł do uzg. 
500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Bagnówka, 
cegła, szeregowy, Świetnie zrobio-
ne. Kominek, ogródek, wykończo-
ne 349.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 78.45m², działka 225m², 
os. Skorupy, cegła, stan surowy za-
mknięty, bliźniak, nowy.. 265.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 90m², działka 910, ul. 
Białystok, Podlaskie, os. Mickiewicza 
490.000 zł  603-704-771, (60)370-47-
71  FORUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. Ścianka, szeregówki, 
wszystkie media, działki ok 300m² 
każda, od 420000 do 540000 zł, 
MDM. 604-435-633, 730-900-722  
BIAŁ 

BIELSK Podlaski, 1490m², działka 
1490, drewniany, sprzedam dom z 
działka 1490 m² cena 125 zł za m² 
działka budowlana z budynkiem go-
spodarczym  180.000 zł do uzg. 505-
576-163  BIEL 

BIELSK Podlaski, 70m², działka 5500, 
drewniany, Siedlisko z domem gmina. 
Boćki, wieś Mołoczki. 54.000 zł do 
uzg. 500-587-474  BIEL 

BIELSK Podlaski, działka 641m², wol-
nostojący dom 1-rodzinny w stanie 
surowym otwartym na działce 641m². 
Na działce również budynek 60m², 
możliwość zam. 160.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

BURBISZKI, 70m², działka 654, os. K. 
Sejn, cegła, wolno stojący, dom po 
remoncie, 500 m od jeziora Gaładuś 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, 
cegła, murowany, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, instalacja 
elektryczna, 4 pokoje, 2 łazienki, ga-
raż, ogrodzony  378.000 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

 » CHOROSZCZ, 140M², DZIAŁ
KA 1200M², PRĄD, STUD
NIA GŁĘBINOWA, ŚWIATŁO
WÓD, DO WYKOŃCZENIA 
WEWNĄTRZ, OGRODZO
NY, NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

C IECHANOWIEC, 81m², działka 
336m², ul. Plac Odrodzenia 7, dom 
do remontu w centrum, blisko zalewu 
na Nurcu. 110.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

 » CZARNA BIAŁOSTOCKA, 102M², 
DZIAŁKA 556M², OCIEPLONY, 
PIĘTROWY, CICHA OKOLICA, 5 
POKOI, 2 ŁAZIENKI, DUŻA KUCH
NIA, PODPIWNICZENIE, BUDY
NEK GOSPODARCZY. 280.000 
zł do uzg. 508-641-465  BIAŁ 

CZARNA Białostocka, 120m², działka 
613m², drewniany, dom do remon-
tu, ciche miejsce, parter+poddasze, 
prąd, wodociąg, kanalizacja 120.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białostocka, 216m², dział-
ka 653, murowany, wolno stoją-
cy, Położony na cichym, malowni-
czym osiedlu nieopodal lasu, do 
wprowadzenia 315.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

DOŁUBOWO, 216m², działka 2600m², 
gm. Dziadkowice, murowany, pię-
trowy, do aranżacyjnego remontu, 
salon z kominkiem, wszystkie media, 
telefon 490.000 zł do uzg. 517-667-
608  SIEM 

DOBRZYNIEWO Duże, 150m², dział-
ka 1025m², cegła, murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, .. 
386.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

DROHICZYN, 188m², działka 1048, 
cegła, wolno stojący 310.000 zł  698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

FASTY, 160m², działka 1250m², ul. 
Rolna, dim piętrowy z cegły do kapi-
talnego remontu, 500m² od granicy 
Białegostoku. 430.000 zł  793-117-
885  BIAŁ 

FILIPOW, 100m², działka 150m, po 
remoncie, murowany, wolno stoją-
cy, Sprzedam dom w pieknej okolicy 
w centrum Filipowa .Dom ocieplony 
kamieniem elewacyjnym  240.000 zł 
do uzg. 516906299  SUW 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², 
drewniany, dom:kuchnia, pokój, kory-
tarz, łazienka.Nowa szalówka, nowe 
okna, nowy płot. Na działce obora, 
kuchnia letnia, garaż 180.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM. Supraśl, 80m², dom wiejski nad 
rzeką Sokołdą. 100.000 zł  664-123-
795  BIAŁ 

GM. Wysokie Mazowieckie, 180m², 
działka 4000m², dom wolnostojący, 
na posesji dwa budynki gospodarcze. 
295.000 zł  665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Zawady, 78m², dom z bala, do 
przeniesienia. 5.000 zł  668-418-801  
BIAŁ 

GM.SOKOŁY, 110m², działka 3000, ul. 
Gm.sokoły, cegła, murowany, 3 po-
koje kuchnia, piece kafl owe, stodoła 
murowana, 46 km od b-stoku. 99.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GM.SUPRAŚL, 48m², działka 1100, 
drewniany, rekreacyjny do remontu 2 
pokoje kuchnia w kompleksie działek, 
las, szlaki turystyczne. 60.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

GMINA Michałowo, 120m², działka 
2900m, po remoncie, drewniany, wol-
no stojący, nowy dom, trzy budynki 
gospodarcze 299.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

GRABÓWKA, 300m², działka 1000m², 
komfortowy, z basenem. 960.000 zł  
(85)744-50-60  BMJ 

GRABÓWKA, 435m², działka 1883, os. 
Grabówka, cegła, murowany, wolno 
stojący, z basenem 1.650.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

GRAJEWO, 110m², działka 700 m², ul. 
Geodetów, po remoncie, murowany, 
bliźniak, parterowy z uzytkowym pod-
daszem, w2016 wykończony i ocieplo-
ny.działka ogrodzona 359.000 zł do 
uzg. 510-974-723  GRAJ 

GRAJEWO, 580m², działka 444, os. 
os.Południe, murowany, wolno sto-
jący, dwa domy, 580 m², 120 m², dwa 
garaże, taras. 580.000 zł  661-833-
474  GRAJ 

GRODZISK, 160m², działka 600, mu-
rowany, wolno stojący, do wprowa-
dzenia. Grodzisk woj.podlaskie powiat 
siemiatycze 275.000 zł do uzg. 796-
289-793  SIEM 

GRÓDEK, 153m², działka 1024, cegła, 
po remoncie, murowany, wolno sto-
jący, solary, do zamieszkania bez ko-
nieczności przeprowadzania remon-
tu 320.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

GÓRA, 30m², działka 4500 350.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

HALICKIE, 70m², działka 5853m², mu-
rowany, wolno stojący, Działka z do-
mem i budynkami gospodarczymi 
1km od Białegostoku,  250.000 zł do 
uzg. 505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

JASIONÓWKA, 122m², dom wolno-
stojący, nowy, parterowy z podda-
szem użytkowym, do wykończenia. 
435.000 zł  509-784-724, (85)743-
64-36  AGEMA 

KLEOSIN, 120m², działka 470m², w za-
budowie bliźniaczej, po generalnym 
remoncie, do wprowadzenia, działka 
ładnie zagospodarowana, z budyn-
kiem gospodarczym 50m². 450.000 zł  
509-784-724, (85)743-64-36  AGEMA 

KO L N O, 150m², dzia łka 7a, ul. 
Kopernika, murowany, bliźniak, Dom 
w Kolnie, piętrowy z wolno stającym 
garażem i budynkami gosp. 195.000 
zł do uzg. 533-666-571  KOL 

KOLNO, 260m², działka 16a, ul. 
Grunwaldzka, dom wolno stojący. 
400.000 zł  503-301-196  KOL 

KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 
1000m², murowany, wolno stojący, 
piękny urządzony dom, wspaniały 
ogród,  740.000 zł do uzg. 516-010-
972, (85)744-66-87  AREA 

KROPIEWNICA  Racibory, 200m², 
działka 6756, murowany, wolno sto-
jący, Nieruchomość zabudowana 
domem mieszkalnym i budynkami 
gospodarczymi  269.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

KRUPNIKI, 176m², działka 309, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
atrakcyjny, stan dewloerski, cisza, 
spokój, w pobliżu las, osiedle nowych 
domów jednorodzinnych 390.000 zł  
695-968-443, (85)744-50-60  BMJ 

KRYNKI, 166m², działka 2200, drew-
niany, wolno stojący 337.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

KUŹNICA, 55m², działka 717 m², ul. 
Kościuszki, dom do remontu, budynek 
gosp, media: woda, prąd, kanalizacja. 
70.000 zł  511-093-356  SOK 

LEWICKIE, 140m², działka 668, po 
remoncie, murowany, wolno stojący, 
Uroczy dom z 2009r do wprowadze-
nia 399.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

MALISZEWO Łynki, 63m², do przenie-
sienia, sprzedam dom do przeniesie-
nia 7x9 obity szalówką w 2005 roku. 
4.700 zł do uzg. 517-818-960  BIAŁ 

MOŚCISKA, 200m², działka 3000, 
drewniany, wolno stojący, klima-
tyczny dom z dyla, dom mieszkalny 
+ spichlerz z jacuzzi + wiata z grillem, 
na skraju puszczy 385.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

 Mońki, 200m², działka 
1700m², piętrowy, dwa gara-
że przystosowane do warszta-
tu samochodowego. 200.000 

zł  507-482-372  BIAŁ 

MOŃKI, 215m², działka 730m², ul. 
Kościelna, cegła, murowany, wolno 
stojący, sprzedam dom z garażami 
w pełni wyposażony i gotowy do za-
mieszkania 439.000 zł do uzg. 781-
357-100, 781357102  MOŃ 

N OWODWO RC E, 120m², dzia ł-
ka 750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, blisko Białegostoku 375.000 
zł  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

OLMONTY, 140m², działka 1450m², 
Dom wolnostojący 550.000 zł  603-
704-771, 665-367-868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

OLMONTY, 144m², działka 800, cegła, 
wolno stojący, Dom Energooszczędny, 
4 pokoje, 2 łazienki, taras, garaż dwu-

stanowikowy, brama Hormann, okna 
PCV  479.000 zł  500-178-900  lider 
nieruchomości 

OLMONTY, 144m², działka 800, cegła, 
wolno stojący, Dom wykonany z ma-
teriałów wysokiej jakości, 4 pokoje, 
2 łazienki, garaż dwustanowiskowy, 
dachówka BRASS.  379.000 zł  500-
178-900  lider nieruchomości 

 Osowicze, 150m², domy wol-
no stojące, różne powierzchnie 
150-180m², na działkach o pow. 
812-845m². 602-102-041  BIAŁ 

 Osowicze, 180.60m², dział-
ka 407m², ok. Białegostoku, 
bliźniak. 602-102-041  BIAŁ 

PLOSKI, 70m², działka 9800 m², drew-
niany, siedlisko 40mx250m na obrze-
żach wsi Dom budynki gospodarcze w 
dobrym stanie Prąd wodociąg stud-
nia ogrodzenie  215.000 zł  513-256-
511  BIEL 

POROSŁY, 250m², działka 1930m², 
cegła, murowany, wolno stojący, .. 
999.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

POWIAT Hajnówka, 100m², działka 
3482m, cegła, murowany, wolno 
stojący, mała wieś między Narwią 
a Hajnówką, duża działka, budynki 
gospodarcze 130.000 zł do uzg. 505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

RADZIŁÓW, 110m², ul. Plac 500 lecia 
3, +garaż, bud. gospodarczy, stan bdb 
lub zamiana na mieszkanie, możli-
wość wynajmu. 60.000 zł  736-331-
912  GRAJ 

SERWY, 90m², działka 600m², gm. 
Płaska, po generalnym remoncie, 
100m od jeziora Serwy, 100m od 
sklepu-baru. 289.000 zł  692-926-
837  AUG 

SIENKIEWICZE, 700m², działka 3507, 
cegła, wolno stojący, luksusowa rezy-
dencja, do wprowadzenia 1.390.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

SOCHONIE, 130m², działka 1015 
m², murowany, wolno stojący, 
Parter:salon z aneksem kuchennym, 
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łazienka, garaż.Poddasze:3 sypial-
nie, łazienka.Komunikacja miejska 
480.000 zł  698-110-165, (85)742-21-
15  eM4 

SOCHONIE, 360m², działka 9862, mu-
rowany, wolno stojący, przestronny, o 
podwyższonym standardzie, materia-
ły wykończeniowe wysokiej jakości, 
wyposażenie w cenie 1.500.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

SOKOŁY, 132.50m², działka 863m², ul. 
Szkolna, 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazien-
ki. 300.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SOKOŁY, 270m², działka 1200m², 
ul. Nowy Świat, 6 pokoi, basen w 
ogrodzie. 390.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKOŁY, 60m², działka 800m², ul. 
Nowy Świat, garaż, dom w cenie 
mieszkania. 160.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m, ul. 
Białostocka, cegła, murowany, wol-
no stojący, przy głównej trasie z 
Białegostoku, na dole lokal na górze 
dwa mieszkania 180.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

 » SUPRAŚL, 130M², DZIAŁ
KA 490M², PRĄD 3 FAZOWY, 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGO
WE I KANALIZACYJNE Z SIECI 
KOMUNALNEJ, PARTERO
WY, DREWNIANY Z KAMIEN
NYM PODPIWNICZENIEM. 
550.000 zł  603-702-370  BIAŁ 

SUPRAŚL, 250m², działka 585, cegła, 
wolnostojący, także pod pensjonat, 
opcja dokupienia działki 325.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

SZEPIETOWO, 150m², działka 540m², 
ul. Główna, dom w cenie mieszkania. 
249.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

TURÓWKA, 110m², działka 2000m², 
cegła, murowany, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, Korzystnie 
sprzedam dom jednorodzinny wolno 
stojący 10km od Augustowa. 200 zł 
do uzg. 604-821-820  AUG 

TYKOCIN, 135m², działka 7200, wol-
no stojący, okolice Tykocina, bezpo-
średnio przy rzece Narew !, 2 wol-
nostojące domy !, bardzo ładna 
zagospodarowana działka 930.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

 » WŁOSTY OLSZANKA, 250M², 

DZIAŁKA 3900M², MUROWA
NY, ZABUDOWANIA MURO
WANE. 795-505-775  WYS 

WASILKÓW, 130m², działka 830m², 
os. Nadawki, stan surowy zamknię-
ty, Parterowy, 3 pokoje, możliwość 
adaptacji poddasza. Szybki dojazd 
do Białegostoku 450.000 zł  661-954-
545, (85)744-50-60  BMJ 

 » WASILKÓW, 147M², DZIAŁKA 
394M², SZEREGÓWKA, STAN DE
WELOPERSKI, WSZYSTKIE ME
DIA. 379.000 zł  570-840-840  BIAŁ 

WASILKÓW, 160m², działka 504, po 
remoncie, murowany, stan surowy 
otwarty, wolno stojący 255.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

WASILKÓW, 160m², działka 630, po 
remoncie, murowany, wolno stoją-
cy 450.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

WASILKÓW, 160m², działka 660, 
Do sprzedaży dom wolnostojący z 
2010r położony w Wasilkowie. Dom 
murowany, ocieplony. Po remoncie 
450.000 zł  574-737-543, (85)307-65-
65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 171m², działka 300m², 
Nowa, środkowa, stan deweloperski, 
4 pokoje, piec C.O. w cenie 375.000 
zł  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

WASILKÓW, 210m², działka 1954 m², 
ul. Gajna 51, os. Natura, wolno sto-
jący, dom na 12-ha osiedlu, pełne 
uzbrojenie 750.000 zł  606-881-066  
BOMAR 

WIZNA, 65m², działka 0, 1, do prze-
niesienia, sprzedam dom drewniany 
obity szalówką 65m² 5.000 zł do uzg. 
517-818-960  BIAŁ 

WYSOKIE Mazowieckie, 217m², dział-
ka 1341m², ul. Długa, 7 pokoi, 2 ła-
zienki. Dla dwóch pokoleń, rodzin. 
690-365-666 630.000 zł  690-365-
666  REMAX PARTNERS 

 Zabłudów, 160m², dział-
ka 755m², dom do zamiesz-

kania w okolicach Białegosto-
ku, w dobrym stanie, budynek 
gospodarczy, zadbana dział-

ka, okazja. 280.000 zł do 
uzg. 798-547-888  BIAŁ 

ZAWADY, 180m², działka 750m², ul. 
Końcowa, 7 letni. 700.000 zł  667-
430-707  BIAŁ 

ZUBOLE, 105m², działka 1800, cegła, 
wolno stojący, Dom do remontu par-
terowy z tarasem 100.000 zł  797-
444-732  MOŃ 

ŁOMŻA, ul. Dworzec Pks, os. Centrum, 
wynajmę lokal w nowoczesnym pa-
sażu handlowym przy dworcu pks 
w Łomży, promocyjna cena. 500 zł  
608-180-880  ŁOM 

B STOK, Kiosk Gastronomiczny o wy-
miarach 3, 0x2, 5m. Wyposażony: 
meble-półki, kanalizacja, podłączenie 
do prądu z licznikiem, roleta anty-
włamaniowa, sanepid. 1.500 zł  733-
877-049  BIAŁ 

B STOK, os. Antoniuk, 60m², sklep 
spożywczy, lub wydzierżawię. 503-
353-527  BIAŁ 

B STOK, os. Centrum, gabinet kosme-
tyczny 30m². 35.000 zł do uzg. 694-
175-685  BIAŁ 

 » B STOK, UL. BEMA 11, LOKAL 
W PAWILONIE HANDLOWYM 
RZEMIEŚLNIK, PARTER 
LUB WYNAJMĘ. 100.000 
zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, ul. Mieszka I 14, w pawilo-
nie handlowo usługowym, I piętro, 
14.5m². 30.000 zł  510-717-568  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, lokal biu-
rowo-usługowy, 2 piętro, ruchliwa 
ulica, 6 pomieszczeń, własny parking 
przed budynkiem, zadbany, nowe in-
stalacje 679.000 zł +VAT 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, os. Centrum, Wynajem 
na gastronomie 6.300 zł do uzg. 
500-178-900, 500-187-900  lider 
nieruchomości 

BIAŁYSTOK, os. Przydworcowe, 
Lokal-17, 89m², parter, witryna-Wy-
najmę, czynsz adm.200zł.. 1.162 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, ul. -, os. Bojary, Parter 
pow. 208, 30m² lokal handlowo usłu-
gowy. Z przeznaczeniem na usługi 
medyczne, gastronomiczne, handel. 
1.537.500 zł  535-206-800, 782-347-
235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha 13/15, lo-
kal 23m², lokal nr 126 sprzedam lub 
wynajmę (550zł ne  o). 50.000 zł  791-
706-822  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Świetego Rocha, os. 
Centrum, 40m², niski parter, budy-
nek z 2002 roku na handel, usługi, 
biuro gabinet, niezależne wejście.2 
pom.+zaplecze i wc 150.000 zł  691-
411-756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, ul. Barszczańska, budy-
nek handlowo-usługowy, pow. 347 
m², działka 298 m². 549.000 zł  793-
932-155  REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, ul. Kawaleryjska, lokal 
wraz z towarem (buty), okazja. 25.000 
zł  506-367-375  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Legionowa, os. 
Centrum, Super lokal biurowo-han-
dlowy w centrum! 91, 1m² 389.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

BIAŁYSTOK, ul. Niepodległości, os. 
Zielone Wzgórze, budynek wolno-
stojący. 55.000 zł do uzg. 600-457-
550  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, 94
129M², NAJWIĘKSZY IDEALNY 
POD SKLEP, APTEKĘ, PLACÓW
KĘ BANKOWĄ, POZOSTAŁE 
POD GABINETY, MOŻLIWOŚĆ 
ŁĄCZENIA, ODDANIE IV KWAR
TAŁ 2017. 664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwestycyj-
na, powierzchnia budynku 2110 m², 
dobrze skomunikowana, atrakcyjna 
lokalizacja 5.600.000 zł +VAT 698-
110-165, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, ul. Warszawska, os. 
Centrum, lokal parter 35m² 173.000 
zł  604-622-985  ARDVIL 

BIAŁYSTOK, ul. Wyszyńskiego, os. 
Przydworcowe, 16, 6 m² 1 piętro, ża-
luzja na pilot, na handel, usługi 52.000 
zł  691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

CZYŻEW, ścisłe centrum pawilon han-
dlowy, piętrowy, 330m² 700.000 zł do 
uzg. 512-242-993  WYS 

O S T R Ó W  M a z o w i e c k a ,  u l . 
Broniewskiego, pow. 350 m², działka 
1400 m². Część mieszkalna + funkcjo-
nująca kawiarnia. 1.800.000 zł  690-
365-666  REMAX PARTNERS 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 pokoi, 
działka 12, 85ha, stajnia, linia brzego-
wa jeziora. 4.600.000 zł  793-933-155  
REMAX PARTNERS 

SUWAŁKI, ul. Świerkowa, wynajmę 
lokal na działalność handlową przy 
ulicy Świerkowej 52. więcej informa-
cji w sklepie z dywanami Condrad 
lub tel. 14 zł m² do uzg. 503-752-886, 
(87)567-06-56  SUW 

ZAMBRÓW, ul. Łomżyńska, lokal han-
dlowo usługowy 36m² w Zambrowie 
przy ulicy Łomżyńskiej, można zrobić 
z tego mieszkanie, również wynajmę. 
700 zł  535-480-220  ZAM 

ZAMBRÓW, ul. Łomżyńska, Sprzedam 
lub wynajmę lokal 40m² w Zambrowie 
przy Łomżyńskiej 13 idealne miejsce 
pod biznes lub mieszkanie, miejsca 
parkingowe bezpośred 99.000 zł  535-
480-220  ŁOM 

ŁYSKI, wynajmę garaż 105m², 5m wy-
sokości, ocieplony, z kanałem, pow. 
placu 1600m², utwardzony, ogrodzo-
ny, może być na warsztat samocho-
dowy lub magazyn 1.500 zł  604-752-
911  BIAŁ 

 » B STOK, OS. ANTONIUK, GA
RAŻ 14M², BLISKO BIAŁKI, POD 
BUDYNKIEM MIESZKALNYM.  
20.000 zł  606-805-664  BIAŁ 

B STOK, os. Białostoczek, garaż do 
wynajęcia, ul. Gołdapska. 150 zł  692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

GARAŻ 20m², w bloku, Antoniukowska 
60, B-stok. 35.000 zł  514-914-033  
BIAŁ 

 Garaż blaszak monito-
rowany do wynajęcia, ul. 
Prowiantowa, B-stok. 100 

zł  668-433-258  BIAŁ 

GARAŻ do wynajęcia w bloku ul.Ży-
zna. 150 zł  609-405-958  BIAŁ 

 GARAŻE, najniższe ceny, różne wymiary. 
(85)733-60-26  BIAŁ 

KONSTRUKCJA garażu 12x5x4m, na 3 
pojazdy. 5.800 zł  516-979-253  ŁOM 

M A M  do w y najmu gar aż  u l . 
Częstochowska 16, 13, 55 m² pod 
blokiem, wydzielony bramą uchylną, 
dodatkowo ogólna brama na pilota. 
Czynsz 250 + ewentualnie prąd. 250 
zł do uzg. 509-543-990  BIAŁ 

WYNAJMĘ duże miejsce garażowe 
w budynku Kaczorowskiego 7, os. 
Centrum, na dłuższy okres. 200 zł  
509-346-382  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż 36m², 50m² w cen-
trum Łomży 400 zł  535-480-220  
ŁOM 

WYNAJMĘ garaż blaszak 100m² w 
Łomży. 1.000 zł  600-588-666  ŁOM 

WYNA JMĘ garaż blaszak 100m², 
Łomża, baza WZGS. 1.000 zł  729-
389-825  ŁOM 

WYNAJMĘ garaż ul. Częstochowska 
16, 13, 55 m² pod blokiem, wydzielo-
ny bramą uchylną, dodatkowo ogólna 
brama na pilota. Czynsz 250 + ewen-
tualnie prąd. 250 zł do uzg. 509-543-
990  BIAŁ 

WYNAJMĘ garaż, Bielsk Podlaski, 
ul. Kowalska 33, dzwonić po 18:00. 
(85)661-68-14  BIEL 

WYNAJMĘ miejsce garażowe w bu-
dynku Apartamenty przy Operze, 
Kijowska 7, os. Centrum, na dłuższy 
okres. 250 zł  509-346-382  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 776m², plac z dostępem do 
wszystkich mediów wraz z gazem 
ziemnym. 70 zł m² do uzg. 797-862-
982  BIAŁ 

ŁAPY, 900m², posiadłość z domem 
drewnianym, do remontu, plac 
900m². 90.000 zł  512-451-274  BIAŁ 

 » ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŁUŻANY, 340a, dom 90m² do remontu  
85.000 zł do uzg. 725-204-114  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 4000m², gm. Choroszcz, ogro-
dzona, wszystkie media. 78 zł m² 510-
498-527  BIAŁ 

 » B STOK, 2000M², SATURNA
GEN. MACZKA, DZIAŁKA Z 
DUŻYM MUROWANYM DO
MEM I BUD. GOSPODARCZY
MI, RÓWNIEŻ NA DZIAŁAL
NOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 710m², os. Nowe Miasto, 
wynajmę działkę. 500 zł  884-691-
250  BIAŁ 

BACIUTY, 1200m², prąd, woda, kana-
lizacja, w kształcie prostokąta, droga 
asfaltowa,  47.000 zł do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BARSZCZEWO, 733m², prąd, woda, 
kanalizacja, 23mx32m, gm Choroszcz. 
109.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, rejon 
nowej zabudowy 176.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1085m², os. Dojlidy 
G ó r n e ,  d z i a ł k i  b u d o w l a n e . 
Powierzchnia 1085m², 1085m², 
1270m² Usytuowane na płaskim te-
renie. 145 zł m² 602-472-462  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, pozwo-
lenie na budowę, os. Skorupy, pozwo-
lenie na budynek jednorodzinny lub 
zabudowę szeregową 320 zł m² do 
uzg. (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1500m², prąd, gaz, ka-
nalizacja, os. Dojlidy Górne, prosto-
kątna, w zacisznej części dzielnicy, 
wśród nowych domów 199.000 zł  
603-704-771, 665367868  FORUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. 
Klepacka, os. Starosielce, pod zabu-
dowę wielorodzinną z usługami do 
4-kondygnacji 515.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1834m², prąd, woda, gaz, 
os. Dojlidy Górne 219.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 2064m², prąd, woda, 
kanalizacja, os. Dojlidy Górne, 
wym. 37m x 50m. 239.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 2151m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Brzoskwiniowa, os. Dojlidy 
Górne, trapez 420.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 30000m², os. Białystok-
zabłudów, OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, 
PIĘKNA, duża działka przy trasie 
Białystok-Zabłudów, warunki zabu-
dowy 26, 67zł m² 770.000 zł  660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Przemysłowe/skorupy, 
pod zabudowę szeregową lub bliźnia-
czą 560 zł m² do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, os. Dojlidy 
Górne, Działka zabudowana domem 
i budynkami gosp, przy drodze as-
faltowej, uzbrojona 450.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 4829m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, przeznaczenie: zabu-
dowa jednorodzinna i tereny zielone, 
malowniczy zakątek  1.690.150 zł do 
uzg. 516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 487m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Rolna, os. 
Pieczurki 129.000 zł do uzg. 500-178-
900  lider nieruchomości 

BIAŁYSTOK, 544m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Dojlidzka, 
os. Mickiewicza, atrakcyjna działka 
blisko centrum 380.000 zł do uzg. 
885-850-247  AREA 

BIAŁYSTOK, 644m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, ul. -, os. Dojlidy Górne, 
prąd przy działce, gaz, kanalizacja 
woda 150m od działki. 90.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 784m², prąd, woda, ka-
nalizacja, os. Zagórki, 23 działki od 
pow.771 do 1459m², oraz 4877m² 
pod zabudowę jednorodzinna, cena 
140zł m². Warunki zabudowy 109.760 
zł  885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 840m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. 
Wyżyny, działki do wydzielenia, od 
ok.840m² do ok.938m²; uzbrojenie 
tuż przy działce. 252.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bar-
dzo atrakcyjnej lokalizacji, idealnie 

30  OFERT Y DEWELOPERÓW tel.  508 353 278

Przedsiębiorstwo SEKO Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1

15 - 007 Białystok
tel. 691 028 004

Nowoczesny dom jednorodzinny z garażem o pow. 
130 m2 w Wasilkowie przy ul. Nadawki (obrzeża Bia-

łegostoku, za osiedlem Dolina Cisów) - w otocze-
niu lasów i terenów zielonych. Działka o pow. 820 
m2. W pobliżu: sklepy, przychodnia, przedszko-
le, autobus. 7 minut do centrum Białegostoku.

Gotowe do 
odbioru

450.000

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina - osiedle domów wolnostoją-
cych w Osowiczach k. Białegostoku. Do sprze-
daży zostały 2 bliźniaki. Segment A i B - pow. 

180,60, pow. działek 407 mkw. Stan surowy za-
mknięty + elewacja. Jesteśmy do dyspozy-

cji naszych Klientów 7 DNI W TYGODNIU.

Gotowe do 
odbioru

Sato

Sokółka, ul. Broniewskiego 11. Nowe mieszkania, w 
metrażu od 42,70 m2 do 79,90 m2, jedno i dwupozio-
mowe. Stan deweloperski.  Wspólnota, niski czynsz.

Gotowy do 
odbioru

od 3.450 zł/m2

R. i B. Andrzejewscy Białystok

Domy szeregowe przy ul. Weneckiej w Białymsto-
ku (Starosielce/ Zielone Wzgórza). III etap budo-
wy: segmenty o pow. ok. 188-218 mkw. (z gara-

żem), działki o pow. 200-560 mkw. Z II etapu: ostatni 
segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 

Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka ja-
kość materiałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2018 Od 2.350 zł/
mkw. RABATY !

RYDZEWSKI DEVELOPMENT
ul. Słonimska 24 lok. 5

Białystok 
tel. 733 900 723

www.rydzewskidevelopment.pl

Powierzchnia mieszkań: 47 m2 - 94 m2, niestan-
dardowa wysokość mieszkań dwupoziomowych z 
antresolą, powierzchnia lokali usługowych: 51 m2 
- 128 m2, osiedle zamknięte z wydzielonym dzie-
dzińcem, placem zabaw oraz miejscem do odpo-
czynku, bardzo dobra lokalizacja: w okolicy liczne 

obiekty handlowe, przedszkole, szkoła podsta-
wowa, przychodnia, blisko centrum miasta, bar-

dzo dobre połączenie komunikacją miejską

Gotowe do 
odbioru

Mieszkania od 
5000 zł/m2, lo-
kale usługowe 
od 7200 zł/m2



widoczna z ul. Branickiego, 60% pow.
zabudowy 730.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 9955m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, os. Fasty, działka pod in-
westycję, w sąsiedztwie zabudowa 
szeregowa i jednorodzinna, dojazd 
asfaltem 85 zł m² do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIELSK Podlaski, 561m², ul. 11-go 
Listopada, prąd, woda, kanalizacja, 
kształtna. 69.000 zł  793-932-155, 
(85)741-37-83  REMAX PARTNERS 

BIELSKI Podlaski, 1490m², ogrodzo-
na, prąd, woda, kanalizacja, sprze-
dam działkę budowlaną pow 1490 
m² działka jest w Bielsku Podlaskim 
cena za m 135zł do uzgodni 201.150 
zł  505-576-163  BIEL 

CHOROSZCZ, 2111m², ul. Narwiańska, 
przeznaczona w MPZP pod budow-
nictwo, pełne uzbrojenie w ulicy. 
199.000 zł  516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

CIASNE, 1250m², prąd, ew. dwie 
sąsiadujące 131.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CIASNE, 1590m², prąd, woda, Nowa, 
promocyjna cena! Ładna działka, 
bardzo dobrze usytuowana wzglę-
dem stron świata, położona wśród 
luźnej zabudowy jednorodzinnej.  
127.200 zł  600-325-453, (85)742-
40-16  APOGEUM 

CZARNA Wieś Kościelna, 2516m², 
prąd, woda, kanalizacja, przy dro-
dze asfaltowej 110.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

CZEREMCHA, 672m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. Sportowa, 11 działek 
z warunkami zabudowy o pow. od 
672 do 1142 m² 32 zł m² 606-881-
066  BOMAR 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę działkę 
naprzeciw stacji cpn, przy drodze kra-
jowej, na każdą działalność. 1.500 zł 
do uzg. 512-242-993  WYS 

DOBRZYNIEWO Duże, 1040m², ładnie 
położone, kształtne działki, częściowo 
uzbrojone, przeznaczone pod zabu-

dowę 1-rodzinną, 1040m²–55.000zł, 
624m²-43000zł. 55.000 zł  509-784-
724, (85)743-64-36  AGEMA 

DOBRZYNIÓWK A, 2468m², gm. 
Zabłudów, z warunkami zabudowy. 
40 zł m² 784-485-998  BIAŁ 

DOBRZYNIÓWKA, 8.44ha, prąd, 
woda, Sprzedam posiadłość - bu-
dynki (kurniki), ziemia rolna. Gmina 
Jasionówka, 2 km od drogi DK8 
Białystok-Suwałki 700.000 zł  602-
538-005  MOŃ 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, działka położona w 
pobliżu nowej zabudowy jednorodz 
121.000 zł do uzg. 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

FASTY, 760m², ul. Rolna, działki z wa-
runkami zabudowy op dom jednoro-
dzinny. 220 zł m² 793-117-885  BIAŁ 

G. Korycin, 363m², działka z możliwo-
ścią powiększenia, warunki zabudo-
wy, uzbrojenie.  15.000 zł  606-944-
841  BIAŁ 

GĄSÓWKA Stara, 550m², wymia-
ry 20m x 27, 5m.. 30.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Szepietowo, 9a, lub zamiana na 
samochód osobowy, 18.00-20.00. 
15.000 zł  572-656-784  WYS 

GNIŁA, 1000m², prąd, pozwolenie 
na budowę 57.000 zł  600-525-899, 
(85)742-21-94  HOME-SERVICE 

GRABÓWKA, 1400m², . 90 zł m² 783-
833-802  BIAŁ 

GRABÓWKA, 1800m², oraz 3300m². 
130 zł m² 606-831-247  BIAŁ 

GRABÓWKA, 720m², wszystkie me-
dia, wydane warunki zabudowy. 
80.000 zł  503-558-973  BIAŁ 

GR A JEWO, 1250m², ul. Wojska 
Polskiego 130.000 zł  660-006-425  
GRAJ 

GRAJEWO, 800m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Kolejowa, ważna decyzja o 
warunkach zabudowy. 69.000 zł  660-
636-023  GRAJ 

GRÓDEK, 1350m², prąd, woda, kana-
lizacja, pozwolenie na budowę 59 zł 
m² do uzg. 502-701-966  BIAŁ 

 » HAJNÓWKA, 0.40HA, DZIAŁ
KA BUDOWLANO  ROLNA. 
35 zł m² 504-166-794  HAJ 

HALICKIE, 1000m², prąd 60.000 
zł  600-325-453, (85)742-40-16  
APOGEUM 

HENRYKOWO, 1743m², prąd, woda, 
budowlana 64.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

HRYNIEWICZE, 2059m², prąd, woda, 
uzbrojenie w ulicy, warunki zabudo-
wy, ok.33x63m 175.000 zł do uzg. 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

IZABELIN, 4000m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
ul. Estrady, Działki znajdują się w 
Warszawie-Bielany, ul. Estrady w gmi-
nie Izabelin. 16.000 zł  506-383-673 

JAŁÓWKA, 8ha, prąd, duża działka 
z warunkami zabudowy 110.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

JAŁÓWKA  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 
13.000 zł  606-881-066  BOMAR 

K.ŁOMŻY, 1200m², ul. Zosin, atrakcyj-
na działka 1200m² nr.41 w Kupiskach 
Starych k. Łomży wydane warunki 
pod zabudowę. 99.000 zł  535-480-
220  ŁOM 

KATRYNKA Gm Wasilków, 2871m², 
ogrodzona, prąd, woda, warunki za-
budowy, staw 190.000 zł m² 602-333-
985, (85)745-57-01  ARDVIL 

KLEPAC ZE, 718m², prąd, woda 
107.700 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

K L E P A C Z E ,  8 0 8 m²,  prąd,  u l . 
Wodociągowa, pe łne media ok 
30m od działki w drodze asfaltowej, 
kwadrat 121.200 zł  885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

KOL. Porosły, 1000m², . 140.000 zł  
790-706-581  BIAŁ 

KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, ul. 
-, os. Kolonia Grabówka, działka przy 
drodze asfaltowej. 192.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1200m², prąd, woda, 
Sprzedam działkę pod dom jed-
norodzinny przy głównej ulicy - 
Kruszewskiej. Wymiary 34x36 Ogród 
od południa-zachodu. Wokół nowe 
domy 152.000 zł do uzg. 502-371-
099  BIAŁ 

KURIANY, 1056m², prąd, woda, 
kształt: kwadrat. 73.920 zł  793-932-
155  REMAX PARTNERS 

KURIANY, 970m², prąd, woda, rejon 
nowej zabudowy 49.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

MICHAŁOWO, 2559m², prąd, woda, 
ul. Białostocka, trzy działki-2559m, 
4235m, 5072m, pod budownictwo 
jednorodzinne, możliwość podzia-
łu 50 zł m² do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

MOŃKI, 800m², ul. Św. Kazimierza, 
wszystkie media, ogrodzona, zabu-
dowana garażem. 175.000 zł  785-
642-439  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 49.000 zł  500-
580-330  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1062m², 
wszystkie media. 150.000 zł  695-
866-818  BIAŁ 

NIEWODNICA Kościelna, 1251m², 
os. Niewodnica Kościelna, pięknie 
położone, budowlane od 810m² do 
1251m² na terenie nowego osiedla, 
cena od 140.000-210.000zł 140.000 
zł  660-474-444  BEWE 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², prąd, 
woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 25 m od 
działki. 112.800 zł  535-206-800, 782-
347-235  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 36a 135 zł m² 
do uzg. 605-660-716, 602-343-003 

NOWODWORCE, 1388m², prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, media do 
90m od działki, wydane WZ 265.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

NOWODWORCE, 8512m², prąd, gaz, 
ul. Kwiatowa, uzbrojenie w ulicy, wo-
kół nowa zabudowa 820.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

OGRODNICZKI K/supraśla, 1767m², 
prąd, również inne powierzchnie, 
rejon nowego budownictwa, oto-

czenie lasu 176.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

 Ok. Augustowa, 9000m², 
możliwość podziału lub za-

miana na mieszkanie w bloku. 
25 zł m² 518-457-738  AUG 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha spo-
kojna okolica. 135.000 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 13100m², os. Olmonty, 
przepiękna, duża działka budowlana, 
media, plan zagospodarowania pod 
usługi i mieszkaniówkę, WYJĄTKOWA 
lokalizacja 85 zł m² 660-474-444  
BEWE 

OLMONTY, 1500m², działki budow-
lane, plan zagospodarowania, prąd, 
woda, kanalizacja, teren płaski, suchy, 
nasłoneczniony, blisko lasek. 120 zł 
m² 884-691-250  BIAŁ 

OLMONTY, 2030m², os. Olmonty, 
bardzo atrakcyjna działka budowla-
na przy drodze asfaltowej, media, 
miejscowy plan zagospodarowania, 
ŚWIETNY dojazd z Białegostoku 140 
zł m² 660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 5000m², os. Olmonty, 
WYJĄTKOWA, duża, piękna działka 
budowlana objęta miejscowym pla-
nem zagospodarowania pod miesz-
kaniówkę i usługi, media 115 zł m² 
660-474-444  BEWE 

OLMONTY, 6000m², os. Olmonty, 
SUPER działka budowlana objęta 
miejscowym planem zagospodaro-
wania pod mieszkaniówkę i usługi, 
media  110 zł m² 660-474-444  BEWE 

OSOWICZE, 839m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, z warunkami zabu-
dowy, pow. od 839-1025 m², 246zł 
m² 175.644 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

PŁASKA, 570m², w kształcie rombu, 
250m od jeziora. 29.900 zł  692-926-
837  AUG 

PAŃKI, 1110m², przy drodze asfal-
towej, w pobliżu las rzeka Narew, 
atrakcyjne szlaki turystyczne. 60 zł 
m² 694-362-879  BIAŁ 

 » PAŃKI, 21000M², W OTULI

NIE NATURY 2000, 6KM ZA 
CHOROSZCZĄ, KSZTAŁTNA, 
PRZY LESIE, WODOCIĄG, 
ŚWIATŁO, CICHA I SPOKOJNA 
OKOLICA, NA POSIADŁOŚĆ LUB 
BIZNES ITP. 602-717-353  BIAŁ 

PIEŃKI, 11036m², prąd 65.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

POW. Ełk, 5.70ha, działka rolno- bu-
dowlana. 120.000 zł  693-839-058  
EŁK 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2231m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 55.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szkołą, prąd 
115.000 zł  606-881-066  BOMAR 

ROGOWO, 3000m², prąd, woda, dział-
ka rolna w części przeznaczona pod 
zabudowę jednorodzinną, dojazd as-
faltem 99.000 zł szt. do uzg. 505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

RUMEJKI, 1300m², duża, kształtna, 
55x23m, uzbrojenie w ulicy. 43.000 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

SAJZY, 2500m², prąd, ok. Ełku, wspól-
na plaża. 35 zł m² 661-833-474  GRAJ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, gaz, ka-
nalizacja, ul. -, os. Sobolewo, rolna z 
warunkami zabudowy, uzbrojenie 30 
m od działki. 170.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

SOBOLEWO, 1000m², prąd, woda, 
wymiary 28x36 140.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

SOBOLEWO, 1305m², atrakcyjnie 
położona działka z warunkami za-
budowy, blisko drogi asfaltowej i 
przystanku, w otulinie lasu i działek 
zabudowanych 145 zł m² do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 1800m², prąd, woda, 
kanalizacja, z wydanymi warunkami 
zabudowy 145 zł m² do uzg. 885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

SOBOLEWO, 3600m², prąd, woda, 
kanalizacja, dwie działki po 1800m², 
możliwość zakupu oddzielnie 145 zł 
m² do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 
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Bezpiecznie, komfortowo Bezpiecznie, komfortowo 
i w samym centrumi w samym centrum
Niewątpliwym atutem kompleksu mieszkaniowego, 

który powstaje przy Al. Solidarności w Białymstoku 
jest położenie. Ci, którzy zdecydują się na kupno 

mieszkania w fi rmie Mark – Bud mogą liczyć na komfort, 
wygodę jak również na to, że w pobliżu są przedszkola, szkoły 
centra handlowe takie jak Auchan czy Madro, przychodnie, 
a od ścisłego centrum dzieli zaledwie kilka przystanków.

Bocianie Gniazdo to kameralny zespół mieszkaniowy, usy-
tuowany w centrum Białegostoku. Pierwszy etap inwestycji, 
obejmujący 58 mieszkań w skrzydle zachodnim budynku, został 
oddany do użytkowania w listopadzie 2017 roku. Drugi etap 
inwestycji, obejmujący 45 mieszkań i lokal usługowy w skrzydle 
wschodnim budynku, zostanie oddany do użytkowania w III 
kwartale 2018 roku. Położenie inwestycji przy Alei Solidarności 
gwarantuje dogodną komunikację w obrębie miasta, jak również 
poza nią, dzięki bliskości dworca PKP i PKS.

PRZYSTĘPNA CENA

– Oferujemy przestronne, jasne mieszkania w naprawdę 
konkurencyjnych cenach. Doskonale będzie się w nich mieszkać 
zarówno rodzinom z dziećmi jak i studentom. Nasza oferta skiero-
wana jest też do tych, którzy chcą zainwestować w nieruchomość 
i później ją wynajmować. Dlatego też lokalizacja tej inwestycji nie 
jest przypadkowa. Stąd naprawdę wszędzie jest blisko – mówi 
Barbara Sanejko z fi rmy Mark – Bud.

Powierzchnia mieszkań dostępnych w ofercie jest różnorodna 
i wynosi od 38 do 71 mkw, a ceny zakupu lokali mieszkalnych 
zaczynają się od 4950 zł/mkw.

PLAC ZABAW, PARKING I WŁASNA KOMÓRKA

Bocianie Gniazdo to pięciokondygnacyjna budowla, wznie-
siona na planie podkowy. Co wyróżnia to niezwykłe miejsce? 

Otacza je zielony teren rekreacyjny, zaopatrzony w plac zabaw 
oraz zewnętrzne urządzenia gimnastyczne, co tworzy zaciszny 
azyl, wolny od miejskiego gwaru. I naprawdę nie czuje się tam, 
że jest to budynek niemal w samym centrum miasta.

Pod budynkiem znajduje się parking podziemny. Co ciekawe 
został on przystosowany do potrzeb posiadaczy aut o napędzie 
LPG, a to we współczesnym budownictwie jeszcze nie jest regułą. 
Dodatkową przestrzeń zapewniają mieszkańcom wózkownie-ro-
werownie znajdujące się na parterze każdej klatki schodowej oraz 
indywidualne komórki. Poruszanie się między kondygnacjami 
ułatwiają nowoczesne windy, zaprojektowane z myślą o komforcie 
osób niepełnosprawnych.

– Zapraszamy również do kontaktu z biurem sprzedaży, które 
znajduje się na terenie inwestycji przy Al. Solidarności – dodaje 
Barbara Sanejko.

SPRAWDZONA I DOCENIONA MARKA

Firma Mark – Bud istnieje na polskim rynku od dokładnie 
28 lat i może pochwalić się cennymi nagrodami z dziedziny 
budownictwa. Dziś firma zajmuje stabilne miejsce na rynku 
regionalnym i krajowym.

– Posiadamy stałą kadrę inżynierów, z których wielu pozo-
staje z nami od ponad 20 lat, co zapewnia fachowość i ciągłość 

przedsiębiorstwa. Dysponujemy własnymi brygadami wykonaw-
stwa budowlanego i sanitarnego, dzięki czemu jesteśmy gotowi 
samodzielnie podjąć każde wyzwanie – mówi Barbara Sanejko.

Wznoszone przez Mark – Bud budynki trwale wpisały się 
w panoramę województwa podlaskiego. Architekci współpracujący 
z fi rmą dokładają wszelkich starań, by połączyć architektonicz-
ne piękno z funkcjonalnością, dzięki temu solidne i estetyczne 
budownictwo służy społeczeństwu i przyczynia się do rozwoju 
cywilizacyjnego.

– Na pierwszym miejscu zwykliśmy stawiać kontrahenta 
i jego potrzeby. Służymy nie tylko samym wykonawstwem ale 
także rozpoznaniem potrzeb, poradą i projektem. Zadowoleni 
i chętnie do nas powracający klienci stanowią dla nas najmilsze 
wyróżnienie – dodaje na zakończenie przedstawicielka fi rmy.

NP



 Solniczki, 1400m², 30x45m, 
z możliwością zabudowy, blisko 
domów jednorodzinnych, me-

dia w sąsiedztwie, pięknie poło-
żona, 70m od drogi asfaltowej. 
155.000 zł  600-012-558  BIAŁ 

 Solniczki, 2815m², media, z 
możliwością zabudowy, w są-

siedztwie domków jednorodzin-
nych i lasu, sucha, pięknie poło-
żona, 80m od drogi asfaltowej. 
299.000 zł  600-012-558  BIAŁ 

STUDZIANKI, 3000m², warunki zabu-
dowy, możliwość podziału na 2, dwie 
drogi dojazdowe, ciche, spokojne 
miejsce. 95 zł m² 694-175-685  BIAŁ 

STUDZIANKI, 921m², ładnie położo-
na działka, kształtna, z warunkami 
zabudowy na dom jednorodzinny. w 
okolicy zabudowa mieszkaniowa i te-
reny zielone. 39.900 zł  509-784-724, 
(85)743-64-36  AGEMA 

STUDZIANKI, 948m², prąd, woda, 
z widokiem na dolinę rzeki Supraśl,  
80.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

SZAFRANKI, 2300m², prąd, woda, os. 
Obok Goniądza nad Biebrzą, Działka 
w centrum wsi, dojazd i uzbrojenie 
z dwóch stron, na działce znajduje 
się stodoła 150.000 zł  606-183-006  
MOŃ 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę, 
100m szkoła 225.000 zł do uzg. 721-
287-032  BIAŁ 

TOŁCZE, 920m², prąd, woda, gaz, ka-
nalizacja, tylko 8 km od Białegostoku,  
58.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

WASILKÓW, 908m², 38x23.8m, oka-
zja. 65.000 zł  791-375-608, (85)675-
31-38  BIAŁ 

 » WILUKI, 3500M², POWIAT HAJ
NOWSKI, KONTAKT NAJLEPIEJ 
PO GODZ. 18. 20 zł m² 730-
114-065, (85)685-22-93  HAJ 

WITOWO, 0.37ha, budowlana, gm. 
Dubicze Cerkiewne, 4km od za-
lewu Bachmaty, blisko Puszczy 
Białowieskiej, z możliwością podziału 
na dwie. 20 zł m² (85)685-31-07  HAJ 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, 
dobra inwestycja, możliwość wy-
boru działki 39.900 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

WÓLKA Ratowiecka, 2100m², prąd, 
woda, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę 73.500 zł  609-352-267  BIAŁ 

ZŁOTORIA, 2028m², prąd, woda, 
12 km od Białegostoku budow-
lana, wyjątkowa Z WŁASNĄ LINIĄ 
BRZEGOWĄ+koncepcja architekto-
niczna, dojazd asfalt 239.000 zł  660-
474-444  BEWE 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Szlachecka, os. Zaścianki, 
zatwierdzony projekt budowlany na 
11 budynków szeregowych 698.000 
zł +VAT do uzg. 885-850-247, (85)744-
66-87  AREA 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., większa 
działka 8888m² z war.zabud., dojazd 
utwardzony, 30zł m² cena do negocja-
cji  661-954-545, (85)744-50-60  BMJ 

ZALESIANY, 735m², prąd, woda, 
pozwolenie na budowę, . 66.150 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie działki 
910m² i 800m², kierunek Łapy, 7km 
od B-stoku, nowe os. domów 1-ro-
dzinnych, warunki zabudowy, media: 
kanalizacja, prąd, woda. 125 zł m² do 
uzg. 504-936-730  BIAŁ 

ZALESIANY/MARKOWSZCZYZNA, 
4644m², ogrodzona, prąd, woda, ka-
nalizacja, pięknie położona, graniczy 
z lasem, 5km od Białegostoku, wa-
runki zabudowy 394.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

REKREACYJNE

 » BALIKI, 500M², GM. 
NOWOGRÓD, NAD RZEKĄ 
PISA. 600-588-666  ŁOM 

BECEJŁY, 800m², gm. Szypliszki, dział-
ka rekreacyjna z domem z bala, osza-
lowany 90m², ogrzewanie kominko-
we, studnia kopana, 100m od jeziora, 
las. 255.000 zł  603-591-001  SUW 

GM. Bielsk Podlaski, 5900m², + siat-
ka, słupki, domek, wc, pozwolenie i 
projekt na staw. 30.000 zł  506-731-
735  BIEL 

JABŁOŃSKIE, 12400m², wjazd z drogi 
asfaltowej, z wodą przepływową za-
drzewiona, z czynna plantacją malin 
ok 30a media na miejscu. 100.000 zł  
502-274-443 

MARATKI, 3000m², ok. Mragowa, 
szlak Krutyni, 30m linii brzegowej. 
88.000 zł  692-926-837 

OK. Siemiatycz, 1000m², z widokiem 
na Bug, posiadam materiał na dom, 
gotowy fundament. 50 zł m² 663-
414-849  SIEM 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
100.000 zł  600-525-899, (85)742-21-
94  HOME-SERVICE 

SZCZECINOWO, 1542m², gm. Stare 
Juchy, pow. ełcki, kompleks 12-u 
działek położonych nad Jez. Szóstak, 
różne powierzchnie, zabudowa re-
kreacyjna, dostęp do plaży 50 zł m² 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 

ZAJEZIERCE, 6000m², gm. Zabłudów, 
bardzo ładne położenie z niedużym 
wzgórzem, dostęp do wodociągu i 
prądu. 10 zł m² 692-922-569, (85)652-
10-84  BIAŁ 

ROLNE
BŁASKOWIZNA, 60a, rolno-budowla-
na, gm. Jeleniewo, nad j.Hańcza lub 
zamiana na mieszkanie 3 pokojowe. 
110.000 zł  662-805-265, 694-931-
158  SUW 

BIAŁASZEWO Gmin Grajewo, 0.50ha, 
łąka.  8.000 zł  660-006-425  GRAJ 

BOGDANKI, 11500m², ogrodzona, 
prąd, woda, warunki zabudowy, ze-
zwolenie na staw, w pobliżu szkoła, 
przychodnia, sklep 345.000 zł  601-
918-020, (85)744-50-60  BMJ 

BOKINY, 1.70ha, prąd 48 zł do uzg. 
721-287-032  BIAŁ 

BOKINY, 6600m², prąd, staw 37.000 
zł do uzg. 721-287-032  BIAŁ 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 0.50ha, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów 
35.000 zł  660-006-425  EŁK 

DŁUGIE Gmina Kalinowo, 1ha, pozwo-
lenie na budowę, zjazd z głównej dro-
gi asfaltowej, Ełk Augustow 70.000 zł 
m² 660-006-425  EŁK 

 » DZIKIE, 0.50HA, UROKLIWE 
MIEJSCE NA OSIEDLU DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH, CICHA I 
SPOKOJNA OKOLICA, ŚWIATŁO, 
WODOCIĄG. 602-717-353  BIAŁ 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość 
przekształcenia. 8 zł m² 511-273-
647  BIAŁ 

 Gm. Mońki, 13.50ha, gospo-
darstwo rolne, ziemia z zabudo-

waniami. 665-530-912  MOŃ 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 
1ha lasu, kilkudziesięcioletni.  35.000 
zł  660-006-425  GRAJ 

HALIC KIE, 3000m², atrakcyjna, 
kształtna, położona na mini osiedlu, 
w enklawie lasu, w sąsiedztwie nowe, 
piękne domy, prąd, gaz, w przyszło-
ści woda i kan. 200.000 zł  509-346-
382  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Dolny, 850m², prąd, 
kształtna, wymiary: 22x38 m, wokół 
nowa zabudowa 79.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

KLEPACZE, 2275m², ul. Niewodnicka, 
wniosek o zmianę przeznaczenia; pła-
ska, sucha, uzbrojenie w ulicy 136.500 
zł  516-129-184, (85)742-21-15  eM4 

KOL. Baciuty, 0.50ha, . 150.000 zł  728-
343-757  BIAŁ 

KONOWAŁY, 10000m², działka o po-
wierzchni ponad 1 hektar, pięknie 
położona przy drodze asfaltowej w 
kierunku wsi Śliwno, okazja, możli-
wość przekształcenia. 109.000 zł ha 
do uzg. 791-494-784  BIAŁ 

KONOWAŁY, 10000m², działka rolna 
ok 1 hektara, na skraju w kierunku 
wsi Izbiszcze, aktualnie zasiana żytem. 
56.000 zł  791-494-784  BIAŁ 

N OWO DWO R C E, 12942m², ul. 
Ceglana, uzbrojenie ok.450m od 
działki, wymiary 52x290x46x216m 
983.592 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

NOWOKORNINO, 5.40ha, sprzedam 
ziemię 150.000 zł do uzg. 501-746-
419  HAJ 

OGRODNICZKI - Juchnowiec, 2900m², 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, wy-
miary - 27m X 107m.. 199.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OK. Nierośna, 2.48ha, gm.Dąbrowa 
Białostocka. 75.000 zł  784-873-258  
SOK 

OLMONT Y, 12370m², prąd, os. 
Izabelin, przy ul. Herbowej. 500.000 
zł  884-691-250  BIAŁ 

OLMONTY, 80000m², dwie działki rol-
ne po ok 4ha tworzące jedną całość. 
10 zł m² 607-121-301  BIAŁ 

P I EŃK I ,  8 0 019m²,  prąd,  gm. 
Michałowo, działka leśna 240.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

P I EŃK I ,  91055m²,  prąd,  gm. 
Michałowo 305.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię łąki 
i nieużytki, od 1ha powierzchni, pow. 
siemiatycki, hajnowski i bielski, na 
dłuższy okres. 500-874-306  SIEM 

RACIĄŻ, 6ha, Sprzedam ziemię ok. 
6 ha pod inwestycję, kurniki, itp. 
Gmina Raciąż, województwo mazo-
wieckie. Cena 4, 50 zł za m². 4, 50 zł 
m² 516-383-525 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, 
do rozbiórki, siedlisko, trzy działki o 
łącznej pow. 7300m², piękna okolica, 
media: prąd, wodociąg, droga asfalto-
wa 160.000 zł do uzg. 885-850-247, 
(85)744-66-87  AREA 

 SŁOCHY Annopolskie, 18ha, ogrodzona, prąd, woda, 

kanalizacja, gosp rolne z budynkami w tym jest 4ha 
lasu z podłożem żwirowym, na działce znajduje się 
niewielki  1.499.000 zł do uzg. 503-619-165  SIEM 

SIKORY Piotrowienta, 2.56ha, gm. 
Kobylin Borzymy. 70.000 zł ha 501-
772-003  BIAŁ 

SKRYBICZE, 2000m², prąd, działka 
rolna blisko wsi, przy drodze, rozmiar 
działki kto ile chce do podziału do 
hektara i cena do negocjacji. 90 zł m² 
do uzg. 886-544-447  BIAŁ 

SOKOŁY, 1.84ha, ziemię rolną, po-
łożoną przy drodze asfaltowej o po-
wierzchni 1.84ha, działka posiada 
własne źródło wody. 250.000 zł do 
uzg. 518074448  WYS 

S O KÓ ŁK A , 59794m², prąd, os. 
Kraśniany 250.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOLNICZKI, 10220m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Solniczki, rolna 
z możliwością zabudowy, media w 
odległości 90m, kształtna 40x256 
530.000 zł do uzg. 660-474-444  
BEWE 

SOLNICZKI, 3300m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, 35x94 możliwość zabudo-
wy, wszystkie media w drodze asfal-
towej ok.90m w otoczeniu zabudowa 
jednorodz.ATRAKCYJNA! 227.000 zł 
do uzg. 660-474-444  BEWE 

SOLNICZKI, 6920m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA dział-
ka z możliwością zabudowy, wszystkie 
media w odległości ok. 180m, SUPER 
lokalizacja!!! 310.000 zł do uzg. 660-
474-444  BEWE 

STRADUNY Gmina Ełk, 0.50ha, cen-
trum miejscowości, z własną linią 
brzegową o dł. 150m, nad rzeką. 
95.000 zł  660-006-425  EŁK 

SUWAŁKI, 3000m², Kupię działkę rol-
ną lub budowlaną w Suwałkach lub 
okolicy. 500-344-114  SUW 

SZEPIETOWO, 4ha, wydzierżawię 
grunty rolne, w gminie Piekuty i 
Szepietowo, o każdej powierzchni 
pola. Cena dzierżawy do uzgodnienia.  
530-323-007  WYS 

TOŁCZE, 5400m², Pół działki świerki, 
połowę zajmuje łąka 105.000 zł do 
uzg. 721-287-032  BIAŁ 
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T RYC ZÓW K A .gm. Juchnowiec 
Kościelny, 2100m², prąd, woda, tele-
fon. Położona po za wsią 200 m, do 
lasu 300 m. Każdy może kupić, ustawa 
o ziemi rolnej nie dotyczy. 50.000 zł  
509-036-419  BIAŁ 

TYKOCIN, 2.40ha, sprzedam las 2, 4 
hektara w Hermanach, gm. Tykocin. 
42.000 zł  504-322-490  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
3000m², prąd, Nr geodezyjny 86 1 
Cicha i spokojna okolica, kształt-
na i równa działka. Tylko 25 km od 
Białegostoku 14 zł m² do uzg. 600-
307-048  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, nr geodezyjny 92, cicha 
i spokojna okolica, równa i kształtna 
działka. Tylko 25 km od Białegostoku. 
14 zł m² do uzg. 600-307-048  BIAŁ 

WYK, 85100m², prąd, woda, Sprzedam 
lub wydzierżawię Gospodarstwo rol-
ne 8, 51ha w Wyk Gospodarstwo skła-
da się z 4 działek w tym ok 0, 40 ha 
50 letniego lasu  350.000 zł  698-
501-173  ŁOM 

ZWIERKI, 6100m², w tym las olchowy 
ok. 1500m², ok. 400m od DK19, gra-
niczy z działką budowlaną. 10 zł m² 
do uzg. 609-522-510  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 3989m², prąd, gaz, pozwolenie 
na budowę, ul. Harcerska, pod dzia-
łalność produkcyjną i usługową, w 
tym składy, magazyny, budownictwo, 
zakłady produkcyjne 279.000 zł  516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3710m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. Kazimierza Wielkiego, os. 
Wygoda, przy obwodnicy, plan zago-
spodarowania pod usługi 927.500 zł 
szt. do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

CHORZELE, 500m², ul. Szkolna-
grunwaldzka, atrakcyjne miejsce pod 
biznes trasa Szczytna Przasnysz przy 
głównym skrzyżowaniu 199.000 zł  
535-480-220  ŁOM 

GM. Korycin, 10855m², pod usługi 
komunikacyjne, stacja paliw, motel, 
dom weselny, inne, trasa Białystok-
Augustów, wjazd, woda, prąd. 20 zł 
m² 606-944-841  BIAŁ 

ŁOMŻA, 3.74ha, Sprzedam działkę 
leśną 3, 74 ha połorzoną obręb Stare 
Modzele gm. Łomża cena 50 tys. ha 
50.000 zł do uzg. 500-276-420  ŁOM 

ŁUŻANY, 2ha, las 125.000 zł do uzg. 
602-363-284  BIAŁ 

DĄBROWA Białostocka, 0.70ha, ul. 
Mościcha, Sprzedam las sosnowy. 
30.000 zł  536-358-307  SOK 

DZIECINNE, 0.30ha, Ok. Bociek, siedli-
sko, dom drewniany, budynki gospo-
darcze. 140.000 zł  572-594-106  BIEL 

ELIASZUKI, 8500m², prąd, woda, 
ze starym domem i stodo łą , w 
Puszczy Ladzkiej łaczy się z Puszczą 
Białowieską, rzeka Narewka wpada 
do rzeki Narew  52.000 zł  606-881-
066  BOMAR 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², działka 
siedliskowa, niezabudowana, woda, 
prąd 29.000 zł  606-881-066  BOMAR 

GM. Łomża, 3000m², wynajmę dział-
kę, ogrodzona, 2 bramy przejezdne. 
1.500 zł  729-389-825  ŁOM 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Wasilków, 8400m², leśno -rolna, 
przy drodze asfaltowej. 15 zł m² 500-
186-237  BIAŁ 

JEŃKI 114, 10ha, gm. Sokoły, gospo-
darstwo rolne, budynki gospodarcze 
murowane, dom drewniany. 990.000 
zł  696-642-096  WYS 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIEDLISKO
WA DO WYDZIERŻAWIENIA, 
DOM +BUD. GOSPODARCZY, 
OGRODZONA, UTWARDZO
NA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, dział-
ka siedliskowa do wynajęcia, z moż-
liwością zamieszkania. 1.500 zł  729-
389-825  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², przy trasie 61, 
siedliskowa, ogrodzona, utwardzo-
na, dom +bud. gospodarczy. 1.500 
zł  600-588-666  ŁOM 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub 
sprzedaży. 1.000 zł  600-588-666  
ŁOM 

KURIANY, 1130m², prąd, pozwolenie 
na budowę domu jednorodzinnego, 
woda w ulicy 96.050 zł  698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

NOWE Zambrzyce 9, 8900m², gm. 
Rutki, siedlisko, bud. mieszkalny i bud. 
gospodarcze, pod lasem, przy trasie 
S8, dobre miejsce również na inwe-
stycję. 210.000 zł  795-150-129  ZAM 

NUR, 4ha, ul. Ciechanowiecka 5, dział-
ka siedliskowa, dom 72m², prąd, siła, 
projekt stajni, przy drodze wojewódz-
kiej 694. 520.000 zł do uzg. 604-567-
515  OMA 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, POD 
INWESTYCJĘ, NA TERENIE PRZY
GRANICZNYM, UZBROJONA Z 
PRAWEM ZABUDOWY, PLUS 
LAS. 80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OK. Dąbrowy Biał., 1200m², siedlisko. 
15.000 zł  603-702-300  SOK 

OK. Grajewa, 3ha, las. 85.000 zł  600-
826-096  GRAJ 

OLMONTY, 29200m², piękna, duża 
działka w bardzo bliskim sąsiedztwie 
Białegostoku.Działka objęta MPZ-
łąka, las, ATRAKCYJNA cena tylko 
175.000zł!!! 175.000 zł  660-474-
444  BEWE 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 795-
505-775  WYS 

SOFIPOL, 2000m², siedliskowa, gm. 
Gródek. 60.000 zł  503-757-224  BIAŁ 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, 10855m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, Popiołówka 
gm.Korycin.. 217.100 zł  690-124-907, 
(85)831-15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

SUCHOWOLA, 0.31ha, siedlisko z do-
mem, wszystkie media, stodoła, moż-
liwość zakupu drugiej takiej samej 
działki. 150.000 zł  607-358-344  SOK 

TRZCIANNE, 1ha, las olszyna. 30.000 
zł  506-260-850  MOŃ 

TYKOCIN, 5000m², działka pod domek 
letniskowy w malowniczym miejscu 
ze starym lasem. 20.000 zł  511-476-
617  BIAŁ 

WESOŁOWO, 3400m², siedlisko z 
oborą murowaną, piwnica z kamie-
nia. 130.000 zł  603-702-300  SOK 

WITOWO 8, 1.10ha, las 20 letni. 
50.000 zł  (85)685-31-07  HAJ 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do 
uzg. 572-656-784  WYS 

ZIEMIA ROLNA
BOĆKI, 50ha, Przyjmę w dzierżawę 
grunty orne, łąki Boćki, Milejczyce, 
Dziadkowice 695-332-129  BIEL 

C H O M O N TOWC E, 3.40ha, gm. 
Gródek. 20.000 zł ha do uzg. 668-
950-078  BIAŁ 

GM. Dąbrowa Biał., 3ha 25.000 zł ha 
512-669-758  SOK 

GM. Janów, 1ha, ziemia orna. 35.000 
zł  793-433-039  SOK 

GRYZY Gmina Świętajno, 14.30ha, 
pozwolenie na budowę, nad jezio-
rem, częściowo zalesiona, z pięknym 
widokiem. 5 zł m² 514-250-338  OLE 

GRÓDEK, 3ha, las 60-letni. 85.000 zł  
694-426-665  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Dolny, 0.47ha, w bli-
skim sąsiedztwie zabudowań. 49.000 
zł do uzg. 695-765-219  BIAŁ 

KNYSZYN, 1ha 45.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 
0.5ha lasu. 100.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

KRASNOPOL, 4.11ha, ziemia rolna  
22.000 zł ha 782-404-239  SEJ 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

 » OK. B STOKU, 8000M², ZIEMIA 
ORNA Z MOŻLIWOŚCIĄ BUDO
WY. 25 zł m² 694-274-553  BIAŁ 

OK. Grajewa, 12ha 29.000 zł ha 733-
653-595, (86)273-21-02  GRAJ 

OK. Grajewa, 4ha, ziemia i 3ha lasu 
po 15.000zł za ha. 15.000 zł ha 600-
826-096  GRAJ 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, częścio-
wo uzbrojona, energia, woda, prawo 
zabudowy, atrakcyjne położona, z 
możliwością podziału na mniejsze 
działki. 120.000 zł ha do uzg. 790-
296-668  GIŻ 

 » ROGOWO, 4.25HA, GM. 
CHOROSZCZ. 30.000 zł 
ha 661-077-514  BIAŁ 

SIEMIATYCZE, 0.70ha, . 20.000 zł  
728-860-389  SIEM 

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

TIĘTKI Gręzki, 2.40ha, gm. Klukowo. 
240.000 zł  506-019-755  WYS 

TYNIEWICZE, 1.35ha, sprzedam zie-
mie pod żwirownię przy drodze asfal-
towej do wsi Tyniewicze gm. Narew. 
50.000 zł ha do uzg. 781-843-482  
HAJ 

W YSOKIE Mazowieckie, 1.60ha 
180.000 zł  795-617-022  WYS 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, 
ustronne, spokojne miejsce. 35 zł m² 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

POKOJE DO WYNAJĘCIA

B STOK, 2 pokoje, umeblowane. 400 
zł pokój (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, umeblowane, po 
remoncie. 400 zł pokój (85)653-47-
20  BIAŁ 

B STOK, os. Dojlidy Gróne, wynajmę 
pokój. 450 zł  606-282-188  BIAŁ 

B STOK, os. Pieczurki, wynajmę po-
kój umeblowany, tv, internet, duży- 
2 osobowy. 300 zł osoba 604-678-
359  BIAŁ 

B STOK, os. Wygoda, umeblowany 
pokój 25m² w domu, 200zł kaucja 
zwrotna. 500 zł  695-974-308  BIAŁ 

B STOK, pokój do wynajęcia. 300 zł 
+opłaty 796-186-541  BIAŁ 

B STOK, ul. Konopnickiej, wynajme 
pokój z kuchnią i łazienką w miesz-
kaniu 2-pokojowym IIpiętro. 500 zł 
+opłaty 537-835-333  BIAŁ 

B STOK, ul. Konstytucji 3 Maja, pokój 
2 osobowy. 300 zł osoba 692-482-
171  BIAŁ 

B STOK, ul. Zagórna, 1 pokój w 4 poko-
jowym mieszkaniu studenckim, ume-
blowany, dziewczynie. 350 zł +liczniki 
888-420-145  BIAŁ 

B STOK, Umeblowany ciepły pokój. 
350 zł pokój 694-050-657  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Para z 5 letnim dzieckiem 
poszukuje mieszkania 2-pokojowego 
do 1000zł od 1-lutego. Pilne.  780-
033-517  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Piłsudskiego, os. 
Centrum, w mieszkaniu 2 pokojowym 
wynajmę umeblowany duży 19m² 
pokój dziewczynie.  500 zł +liczniki 
608-732-141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, wynajmę pokój, w rozli-
czeniu pomoc starszej osobie+ 200zł.  
698-335-624  BIAŁ 

BIALYSTOK, os. Sloneczny Stok, po-
kój ciepły umeblowany + sprzęt AGD 
w mieszkaniu 3 pokoj. z lokatorką, 
wynajmę od zaraz. 400 zł  694-050-
657  BIAŁ 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 20 
zł doba 660-636-023  GRAJ 

KLEOSIN, pokój z kuchnią z oddziel-
nym wejściem dla samotnych. 500 
zł całość 696-751-338  BIAŁ 

SUWAŁKI, pokój dla ucznia 300 zł  
(87)567-91-47  SUW 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, 
. 1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

B STOK, 1 pokoje, ul. Antoniukowska, 
os. Antoniuk, . 500 zł  515-426-107  
BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Gajowa, umeblo-
wane, wyposażone. 1.100 zł +liczniki 
505-014-777  BIAŁ 

 » B STOK, 2 POKOJE, UL. 
TYSIĄCLECIA, 2 PIĘTRO, 41M², 
UMEBLOWANE, PARKING, PLAC 
ZABAW, PRZY TECHNIKUM ELEK
TRYCZNYM, KAUCJA 1000ZŁ. 

1.250 zł +opłaty 691-726-912  BIAŁ 
B STOK, 3 pokoje, os. Słoneczny Stok, 
63m². 1.000 zł +opłaty (85)667-22-
11  BIAŁ 

B STOK, dom do wynajęcia w cen-
trum. 2.550 zł  509-422-638  BIAŁ 

B STOK, kawalerka, umeblowana. 600 
zł  696-146-052  BIAŁ 

B STOK, os. Białostoczek, kawalerka 
z wyposażeniem, od lutego. 700 zł  
575-176-055  BIAŁ 

B S TO K, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogro-
dzona. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, wynajmę dom 350m², w tym 
150m² pow. gospodarczej, idealny na 
przedszkole, siedzibę fi rmy lub własny 
biznes. 5.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, atrak-
cyjne, od zaraz, niepalącym i bez zwie-
rząt, opłaty: prąd i gaz 1.100 zł całość 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Konopnickiej, 
os. Mickiewicza, apartamentowiec 
2016, KOMFORTOWE, wyjątkowe, 
wyposażone 44m² IIIp winda+garaż 
1350zł+opłaty 1.350 zł +opłaty 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Kręta/wiej-
ska, os. Nowe Miasto, apartamento-
wiec 2013, komfortowe, eleganckie 
w pełni umeblowane 2 pokoje 41m², 
VIpiętro, duży balkon, garaż 1.150 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

 » BIAŁYSTOK, 2 POKOJE, UL. 
LIPOWA, WYNAJMĘ APARTA
MENT PO GEN. REMONCIE, 
NAJWYŻSZY STANDARD, W 
PEŁNI UMEBLOWANE I WY
POSAŻONE DO ZAMIESZKA
NIA OD ZARAZ NA MIN. ROK. 
1.650 zł  502-621-872  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Poleska 950 
zł +liczniki 608-898-141  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Bohaterów 
Monte Cassino, os. Przydworcowe, 
u m e b l o w a n e ,  w y p o s a żo n e . 
Możliwość wynajęcia garażu. 1.300 
zł +opłaty 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Jagiellońska, 
os. Mickiewicza, 2-stanowiskowy 
garaż, koszt najmy wynosi 4000zł + 
czynsz 143zł + opłata za prąd, wodę 
oraz gaz. 4.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o k o j e ,  u l . 
Zwierzyniecka, os. Tysiąclecia, stara 
cegła, parter, 58m², oddzielna łazien-
ka i wc, umeblowane, blisko PB, ka-
ucja  1.200 zł +opłaty 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, Przytulna, umeblowana 
kawalerka położona na I piętrze w 
bloku z cegły. Mieszkanie od zaraz! 
850 zł  691-411-756, (85)744-50-60  
BMJ 

BIALYSTOK, Do wynajecia dom w zab.
szereg od 1.03.2018 nie umeblowany 
.Atrakc lokalizacja.Koszt 1600 plus ra-
chunki (woda, gaz, prad)Ogrzewanie 
gazowe 504-358-463  BIAŁ 

GRAJEWO, umeblowane, samodziel-
ne. 550 zł całość 660-636-023  GRAJ 

H E N R Y K O W O, 6 p okoje,  os . 
Henrykowo, KOMFORTOWY dom do 
wynajęcia 6 pokoi, 3 łazienki, kuchnia, 
jadalnia, sauna do zamieszkania lub 
na działalność, bardzo duża działka 
3.500 zł +liczniki 660-474-444  BEWE 

KLEOSIN, 3 pokoje, umeblowane, 
obok Politechniki, studentkom. 1.200 
zł +opłaty 608-155-871  BIAŁ 

M I C K I E W I C Z A , 2 pokoje,  u l . 
Konopnickiej, ŚLICZNE, parter 
48m²+taras 20m², blok 2008, wspól-
nota-teren ogrodzony, dla wymaga-
jącego Najemcy, Internet w cenie! 
1.150 zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

OK. Łap, wynajmę pół bliźniaka, 
ogrzewanie gazowe lub sprzedam 
150.000zł. 500 zł  572-848-400  BIAŁ 

OLMONTY, wynajmę stodołę 100m². 
400 zł  884-691-250  BIAŁ 

RADZYMIN Ok. Warszawa, pokoje, 2, 
3-osobowe dla pań, z UKR, lub 15zł 
doba, komunikacja miejska 450 zł 
osoba 519-646-574 

SUWAŁKI, wynajmę kawalerkę. 400 
zł  732-998-621  SUW 

WASILKÓW, 2 pokoje, ul. Krucza, 
900zł +prąd i gaz. 900 zł  605-264-
949  BIAŁ 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

ŁOMŻA, 15m², atrakcyjne lokale miej-
sca parkingowe 500 zł całość do uzg. 
535-480-220  ŁOM 

ŁOMŻA, 15m², ul. Legionów, do wyna-
jęcia pawilon handlowy przeszklony 
przy dworcu pks w Łomży  500 zł do 
uzg. 535-480-220  ŁOM 

 » ŁOMŻA, 30M², OS. CENTRUM, 
30, 50 I 100M², TANIO. 
600-588-666  ŁOM 

B STOK, 10m², centrum, lokal dla 
stylistki paznokci. 450 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 60 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 16m², urządzony zakład fry-
zjerski. 30 zł m² 606-411-588  BIAŁ 

B STOK, 19m², ul. Św. Rocha, pawilon 
Venus, parter, 500zł +czynsz. 608-
470-723  BIAŁ 

B STOK, 28m², ul. Boboli, po remon-
cie. 1.100 zł  609-911-477, 501-065-
551  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod 
usługi fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-
685  BIAŁ 

 » B STOK, 30M², UL. BEMA 
11, WYNAJMĘ LOKAL 
NA PARTERZE, PAWILON 
HANDLOWY RZEMIEŚLNIK. 
750 zł  515-199-504  BIAŁ 

B STOK, 347m², ul. Barszczańska, bu-
dynek handlowo-usługowy, dział-
ka 298 m². 4.600 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogrodzo-
na, od 1 kwietnia, cena za miesiąc. 
750 zł  518-424-077, (85)716-47-53  
BIAŁ 

B STOK, 60m², 2 lokale, na salon fry-
zjerski, kosmetyczny. 1.000 zł  606-
411-588  BIAŁ 

B STOK, 65m², na cichą działalność. 
1.000 zł  795-999-550  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 100m², ul. Ciołkowskiego, 
os. Mickiewicza, pokoje na parterze 
lub I i II piętrze budynku, pow.od 80 
do 400m².Metraż d u, cena od 25zł 
m² z mediami! 25 zł m² +VAT 660-
474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 230m², ul. Składowa, lo-
kal ogrzewany, wyposażony w regały 
magazynowe wysokiego składowania, 
idealny na sklep, magazyn. 60 zł do 
uzg. 698-329-848  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 31m², ul. Legionowa, 
„błękitny wieżowiec Rogowskiego”, 
II p. 1.100 zł +opłaty +VAT 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 65m², os. Marczuk 
2.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 67m², ul. Waszyngtona, 
handlowo-usługowy, parter, witry-
ny, parking. 4.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

BIAŁYSTOK, 808m², 808 lub mnie:po-
mieszczenia 395, 357, 66 w hali, na 
warsztat, produkcję lub usługi, bli-
sko centrum, swobodnie, ustronnie, 
ewentualnie plac 12 zł m² 666-143-
514  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 83m², ul. 42 Pułku 
Piechoty 35, os. Wygoda, Nowy lo-
kal usł. z miejscem postoj. pod bu-
dynkiem. Idealny na gabinet lekar-
ski. Sprzedam lub wynajmę. 3.900 
zł całość do uzg. 605-566-877  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, za-
kład fryzjerski lub inne, ścisłe cen-
trum. 500 zł  512-242-993  WYS 

CZYŻEW, 20m², os. Centrum, handlo-
wy. 500 zł  512-242-993  WYS 

 » DOBRZYNIEWO FABRYCZNE, 
26M², 4KM OD B STOKU, 6 
LOKALI, KAŻDY PO 26M², BU
DYNEK NOWO WYBUDOWA
NY. 20 zł m² 607-426-700  BIAŁ 

EŁK, 40m², centrum  800 zł +liczniki 
507-083-122  EŁK 

HAJNÓWKA, 8m², ul. 3 Maja 43, 
Wynajmę kiosk w Hajnówce pod 
prowadzenie dowolnej działalności. 
Współpraca z RUCH S.A. Kontakt tel: 
504075714 504-075-714  HAJ 
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OK. Augustowa, 80m², wynajmę po-
mieszczenie na działalność lub ma-
gazyn, 40m² i 80m². 800 zł  501-398-
253  AUG 

SOKOŁY, os. Szosa Mazowiecka, ho-
tel-pensjonat, 17 pokoi, działka 4340 
m². 4.500 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

SUWAŁKI, 170m², ul. Świerkowa, 
Wynajmę część lokalu na ulicy 
Świerkowej 52. 1 zł m² do uzg. 503-
752-886, (87)567-06-56  SUW 

SUWAŁKI, 57m², do wynajęcia lokal-
-biuro, świeżo po remoncie usytu-
owany na ul. 1 Maja 1 (blisko Urzędu 
Skarbowego) w Suwałkach. 500 zł do 
uzg. 504-776-624  SUW 

WASILKÓW, 80m², lokal użytkowy 
na garaż lub magazyn. 600 zł  513-
914-328  BIAŁ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

BIAŁYSTOK, Małżeństwo bez dzieci, 
bez nałogów, dbające o cudza wła-
sność, poszukuje letniej kuchni do 
wynajęcia na terenie Białegostoku. 
576-699-091  BIAŁ 

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TE
RENIE BIAŁEGOSTOKU. 
693-409-776  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO poszukuje pokoju do 
wynajęcia, z kuchnią, Grajewo. 880-
007-800  GRAJ 

NAUCZYCIELKA poszukuje mieszka-
nia lub pokoju przy rodzinie, może 
być na prowincji, woj. podlaskie. 572-
848-400  BIAŁ 

PARA że spokojnym kotem szuka dwu-
pokojowego mieszkania do wynajęcia 
na osiedlu wysoki Stoczek lub Tbs od 
końca stycznia początku lutego.  884-
033-250  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuję miesz-
kania 2 pokojowego, umeblowane-
go od lutego na dłuższy okres czasu. 
Dzieci w wieku 11lat oraz 6lat.  1.500 
zł całość do uzg. 602-753-139  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszukuje miesz-
kania w Białymstoku lub okolicach do 
wynajęcia, minimum 2 pokoje, osoby 
szanujące cudzą własność. 1.000 zł do 
uzg. 531-326-561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ taniego pokoju do wy-
najęcia, w Białymstoku. 514-557-159  
BIAŁ 

 Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

SZUKAM mieszkania, dwa pokoje na 
osiedlu Piasta lub Skorupy do 1000zł 
para, z dzieckiem, pilne, od 1 lutego. 
780-033-517, (78)003-35-17  BIAŁ 

ZAMIANA

DZIAŁKĘ 8278m² jedynie 5km za 
Białymstokiem Niewodnica nargi-
lewska zamienię na dom w b-stoku.
działka z mediami status rolny bdb 
do przekształceni. 570.000 zł całość 
696-566-169  BIAŁ 

MIESZKANIE 34m², 2 pokojowe, w 
bloku, w B-stoku, ul. Piastowska za-
mienię na dom do 5km za B-stokiem, 
może być do remontu. 666-936-055  
BIAŁ 

MIESZKANIE w B-stoku 57m², wła-
sne, 2 pokojowe, 2p, niski blok, duży 
balkon, piwnica, po remoncie, dwu-
stronne, komfortowe, garaż muro-
wany 16m² na 2 pok. Wrocław. 694-
897-532  BIAŁ 

SIEDLISKO 15a, 0, 5km od Moniek, 
sprzedam lub zamienię na nieduże 
mieszkanie w Białymstoku może być 
z dopłata z mojej strony. 120.000 zł  
532-606-298  MOŃ 

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie 
26.5m² na większe w Prostkach, Białej 
Piskiej lub Szczuczynie. 62.000 zł  502-
109-221  EŁK 

ZAMIENIĘ dom wolnostojący do 
wprowadzenia, odświeżenia 152m² 
działka 640m² na szeregówkę. 797-
444-732  BIAŁ 

ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie 
27m² plus garaż i działka ogrodnicza 
na mieszkanie w Łomży Zambrowie 
lub inne propozycję np.ziemia niu-
eużytki las itp.  69.000 zł  535-480-
220  ŁOM 

KUPIĘ

BLACHA na dach. 501-653-850  AUG 
DESKĘ calówkę szalówkę około 130m² 
(85)675-27-38  SIEM 

KONTENER morski lub podobny 604-
136-573  BIAŁ 

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

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

ŁUPINY betonowe w kształcie lite-
ry C, na przepusty wodne, mostki, 
200x100x100cm, 18szt. 100 zł szt. 
607-940-357  ŁOM 
ŚWIETLÓWKI Philips 18W, nieużywa-
ne, oryginalnie zapakowane, energo-
oszczędne, 10szt. 8 zł szt. 797-542-
353  BIAŁ 
ŻWIR, piasek, pulpa, ziemia, 1-15t, 10-
500zł. 603-218-715  BIAŁ 

BALE wysuszone świerk gr. 7.5cm, szer. 
22.5cm, dł. 4.40m. 600 zł m³ do uzg. 
510-192-176  BIAŁ 

BALE wysuszone świerk gr. 9.5, szer. 
25, dł. 5, 10m. 600 zł m³ do uzg. 510-
192-176  BIAŁ 

BALIKI suche z rozbiórki, stan bdb, 
wym. 95mm x 48mm, dł. 2400mm 
oraz 48mm x 48mm dł. 2400mm, 
95mmx70mm dł. 2400mmm. 600 zł  
660-636-023  GRAJ 

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

BARAKOWÓZ mieszkalny, stan bdb, 
dł. 7.5m, szer. 2.50m. 8.500 zł 697-
206-827  BIAŁ 

BECZKA metalowa 200 l. 100 zł  795-
999-550  BIAŁ 

BEJCA do barwienia drewna, 8kg. 40 
zł kg (86)271-38-53  ZAM 

BEJCA orzech do drewna, 8kg. 30 zł 
kg (86)271-38-53  ZAM 

BLACHA trapezowa, 5 arkuszy, arkusz 
1.20x80 130 zł 605-962-475  BIAŁ 

BLACHA z demontażu, różne rodza-
je i długości, 10-14zł m². 516-979-
253  ŁOM 

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

BOJLER 120l, ocieplony z grzałka elek-
tryczną. 300 zł  (87)568-61-68  SOK 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 
300 zł  (86)271-38-53  ZAM 

BRAMA 3m z płaskownika, 2 przęsła z 
płaskownika po 3.70m. 500 zł całość 
693-146-788  WYS 

BRAMA nowa segmentowa Hormann, 
wzór kaseton, kolor biały, szer. 
2420x2080m +uszczelki. 1.350 zł  
514-520-100  BIAŁ 

B R A M A  p r ze my s łow a,  n ow a 
Hormann, typ HR 116, kolor brąz 
szer. 2740 wys. 2900 (wym. w przy-
bliżeniu). 4.700 zł  514-520-100  BIAŁ 

BRODZIK akrylowy głęboki z siedzi-
skiem, narożny z nogami i obudową, 
kpl, nowy 250 zł całość 508-073-762  
BIAŁ 

BRODZIK akrylowy, narożny, głęboki 
z siedziskiem+nogi+obudowa, kpl, 
nowy 250 zł całość 508-073-762  BIAŁ 

BRODZIK z kabiną. 150 zł  793-309-
050  BIAŁ 

BRZOZA dłużyca, 5m³. 220 zł m³ 501-
653-850  AUG 

BUDYNEK drewniany z bala wym. 4x5 
m 7.300 zł do uzg. 692-566-431  SIEM 

BUTLA gazowa do połowy pełna 80 zł  
727-255-551  BIAŁ 

CEGŁA czerwona, mocno wypalana, 
na kominy. 1 zł szt. 571-232-731  GRAJ 

CEGŁA czerwona. 0, 80 zł szt. 508-
978-927  BIAŁ 

CEGŁA rozbiórkowa 2500szt. 1 zł szt. 
517-615-833  BIAŁ 

 » CENTRUM FOLII BUDOWLA
NYCH I GEOSYNTETYKÓW 
GEOWŁÓKNINY, MEMBRA

NY , NAJLEPSZE CENY W 
PÓŁ WSCH POLSCE, PEŁNY 
ASORTYMENT ZADZWOŃ DO
RADZIMY (85)653-92-34  BIAŁ 

CERATHERM izolacyjny, ekologiczny 
dodatek do każdego rodzaju farb we-
wnątrz i na zewnątrz budynku- jest jak 
izolacja 12cm styropianem. 115 zł kg 
514-520-100  BIAŁ 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-
262-582  EŁK 

DESKA calówka 4.5m³, możliwy trans-
port, ok. Grajewa. 450 zł m³ 604-331-
156  GRAJ 

DESKA calówka oraz 32mm, sezono-
wane. 800 zł m³ 663-414-849  SIEM 

DESKA szalunkowa. 350 zł m³ 508-
978-927  BIAŁ 

DESKI calówki 2m. 500 zł  507-975-
896  BIAŁ 

DESKI sosnowe z ofl isem 32mm, 5m³, 
suche. 600 zł m³ 500-460-752  BIAŁ 

 Deski tarasowe - modrzew 
syberyjski, legary, więcej infor-
macji na: www.a-and-a.pl. 79 zł 
m² +VAT 503-640-446  SUW 

DOM drewniany do przeniesienia, 
7.5mx10.5m, Łapy. 4.000 zł  602-
155-247  BIAŁ 

DOM drewniany, z bala do przenie-
sienia. 7.500 zł do uzg. 661-080-807  
WYS 

DOMY drewniane, całoroczne, letni-
skowe. 500-556-625 

DRZWI 100 drewniane, używane, 3szt. 
200 zł  668-178-073  ŁOM 

DRZWI aluminiowe, 2-skrzydłowe, 
szer.163x210, przeszklone pojedyń-
czo, nowe 1.100 zł  796-335-325  BIAŁ 

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, pra-
we drewniane 100 zł szt. 511-616-
141  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv 320 zł  531-
865-030  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 100X214CM, 
OKNA 198X115CM 2SZT, 97X115CM 1SZT, 

119X117CM 1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv, nowe 460 zł  
794-290-227  BIAŁ 

DRZWI drewniane balkonowe uchy-
lano rozwierane, wys. 220 sze. 87cm, 
stan bdb. 350 zł do uzg. 886-415-
345  SUW 

DRZWI drewniane sosnowe z futry-
ną, nowe 440 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI drewniane sosnowe z metalo-
wą futryną, kpl, nowe 430 zł całość 
796-335-325  BIAŁ 

DRZWI drewniane z futryną, nowe 
440 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI garażowe drewniane fi longo-
we stan bardzo dobry z zawiasami 
i zamkiem 380 zł do uzg. 600-344-
308  WYS 

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

DRZWI harmonijkowe, pcv, nowe 110 
zł  794-290-227  BIAŁ 

DRZWI metalowe, techniczne z fu-
tryną, ocieplone, nowe 430 zł  508-
073-762  BIAŁ 

DRZWI nowe zewnętrzne złoty dąb, 
z witrażem szer. 1080x2100. 1.390 
zł  514-520-100  BIAŁ 

DRZWI pełne, białe, 90, lewe, sokól-
skie, nowe. 100 zł  570-768-719  WYS 

DRZWI pokojowe lewe prawe, 80. 80 
zł szt. 604-569-119  BIAŁ 

DRZWI techniczne z futryną, ocieplo-
ne, nowe 430 zł  508-073-762  BIAŁ 

DRZWI wejściowe do mieszkania w 
bloku. 200 zł  507-624-393  BIAŁ 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor je-
sion, 2szt. 40 zł szt. (86)271-38-53  
ZAM 

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

DRZWI z futryną 250 zł  796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv, przeszklone, 
nowe, 90x200, prawe 950 zł całość 
531-865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne pcv, sklepowe, 
przeszklone, 90x200, nowe 950 zł 
całość 531-865-030  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne z futryna Drzwiczki 
do pieca  200 zł  500587474  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-
38-53  ZAM 

DRZWI zewnętrzne, metalowe z fu-
tryną i okuciami, ocieplone pianką, 
kpl gotowy do montażu, nowe 760 
zł całość 508-073-762  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, metalowe, prze-
szklone+okucia, 73mm grubości, kpl. 
gotowy do montażu 1.580 zł całość 
794-290-227  BIAŁ 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji 
fundamentów, szamb, kręgów be-
tonowych, dachów 200l. 2 zł  660-
636-023  GRAJ 

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

FURTKA żeliwna, ozdobna, zabytko-
wa. 100 zł  792-605-260  AUG 

FUTRYNY drewniane do drzwi, nowe, 
8szt 130 zł  604-922-094  BIAŁ 

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, 
rozetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 
zł szt. 511-240-244  SOK 

GRUZ kruszony. 45 zł t 600-826-096  
GRAJ 

GRZEJNIK łazienkowy drabinka, wys. 
150. 150 zł  (29)644-82-92  OMA 

GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży. 
150 zł  794-729-290  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy, drabinka 130 
zł  604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK aluminiowy Gavia 35, 
nowy, 18 żeberek. 200 zł  572-848-
400  BIAŁ 
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GRZEJNIK aluminiowy, krakowski, 10 
żeberek 150 zł  531-865-030  BIAŁ 

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

GRZEJNIK panelowy, 120x90. 200 zł  
(29)644-82-92  OMA 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 
zł  510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne, 32 żeberka. 300 
zł  792-605-260  AUG 

GRZEJNIKI żeliwne, używane, 85 że-
berek. 9 zł szt. (29)644-82-92  OMA 

GRZEJNIKI Mario Radiators. 400 zł  
696-039-523  BIAŁ 

GRZEJNIKI panelowe 100-160zł. 513-
914-328  BIAŁ 

KABINA prysznicowa 90 z brodzikiem 
głębokim. 260 zł  508-073-762  BIAŁ 

KABINA prysznicowa, narożna. 150 zł  
571-232-731  GRAJ 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-
250  BIAŁ 

KALORYFERY aluminiowe, 2szt, po 
10 żeberek. 100 zł szt. 660-636-023  
GRAJ 

KAMIEŃ budowlany gruby, 20t. 50 zł 
t 663-356-758  WYS 

KAMIEŃ polny ok 10ton. 45 zł t do 
uzg. 781-843-482  HAJ 

KOCIOŁ c.o. węglowo-miałowy, 6kW. 
4.000 zł  512-278-797  BIAŁ 

KOMINEK żeliwny na nóżkach 1.650 
zł  796-335-325  BIAŁ 

KONSTRUKCJA stalowa (wiata, obora) 
dł. 40m, sze., 14m wysokość ściany 
bocznej 3, 20m 45.000 zł  516-979-
253  ŁOM 

KOSTKA brukowa, gr.6cm, czerwona, 
ok200m² 27 zł m² 794-290-227  BIAŁ 

KOSTKA z rozbiórki drogi, 6 kątna. 2 
zł szt. 571-232-731  GRAJ 

KRĘGI betonowe 40 cm mogą być na 
przepusty, używane stan dobry  40 zł 
szt. do uzg. 600-344-308  WYS 

KRĘGI betonowe do szamba. 100 zł 
szt. 697-206-827  BIAŁ 

KRĘGI betonowe fi  140cm. 150 zł szt. 
697-206-827  BIAŁ 

KRĘGI studzienne, 2szt. 200 zł  661-
841-996  WYS 

KROK WIE 20szt, 6x12. 6 zł mb 
(85)715-45-33  BIAŁ 

KROKWIE 60szt 6x18. 7 zł mb (85)715-
45-33  BIAŁ 

KROKWIE 7x14, poroże jelenia. 100 
zł kg 601-786-910  PISZ 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6. 
50 zł szt. 606-419-285  SOK 

LAMPA sufi towa, na 3 ledy, 4szt. 50 
zł szt. 508-978-927  BIAŁ 

LAMPY oświetleniowe przemysłowe, 
duże. 50 zł szt. 516-979-253  ŁOM 

LINA stalowa fi  16, polska, dł. 40m. 12 
zł mb 500-067-949  SOK 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

MASKOWNICA syfonu do umywalki. 
50 zł  508-978-927  BIAŁ 

MEMBRANA dachowa, 4 rolki. 140 zł 
szt. 608-747-358  ZAM 

MODRZEW  deski calowe obrzynane, 
suche, ilość ok. 3.5m³. 750 zł m³ 607-
265-406  BIAŁ 

 NAJTAŃSZE BLACHY TRAPEZOWE, II GAT, TYLKO 
14 ZŁ M² NETTO, METALKOMPLEKS KRUPNIKI 

502-782-785, (85)661-24-66  BIAŁ 

NOWE drzwi wewnętrzne pełne Ceres 
80 prawe kolor Akacja kupione w 
Castoramie. Drzwi nie pasują do mo-
ich starych ościeżnic, a zostały skróco-
ne o 1 cm. 190 zł  504-866-750  SOK 

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

OBRZEŻA używane. 5 zł szt. 600-826-
096  GRAJ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, automatyka, 
siatka ogrodzeniowa, panele ogrodzeniowe itp. 

660-918-263  BIEL 

OKNA 2szt, niedzielone, 1.30x1.67m. 
100 zł szt. 608-828-656  BIAŁ 

OKNA 3 szybowe drewniane, zespo-
lone Stolbud Sokółka, 5szt, Czarna 
Białostocka, 300-400zł. 600-750-
386  BIAŁ 

O K N A  d r e w n i a n e  u ż y w a n e 
240x1.50m, 3szt. 350 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA DREWNIANE z demontażu, ze-
wnętrzne i dubelta, około 25 sztuk, 
rożne rozmiary: 145x90, 140x130, 
135x95, 135x50, 90x90, 90x55.
Idealne na budowę szklarni lub na 
szyby 250 zł  (85)814-15-37  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x114, nowe, 4szt 290 zł 
szt. 604-922-094  BIAŁ 

OKNA pcv, brązowe, nowe, inwentar-
skie, 3szt, pojedyńcze szlenie 120 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.116x114, 2szt, nowe 
390 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA WITRYNY pcv, fi x, nieotwie-
rane 110 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNO dachowe, 80x100 240 zł  796-
335-325  BIAŁ 

OKNO pcv 86x83, nowe, 3szt 240 zł 
szt. 796-335-325  BIAŁ 

OKNO pcv z roletami, 1, 5x1, 5 450 zł  
531-865-030  BIAŁ 

O K N O  tarasowe,  pr zesuwne, 
szer.264x230, białe-antracyt 2.250 
zł  794-290-227  BIAŁ 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, WYM. 
60X40X8, CZERWONA I SZARA, 
I GATUNEK, PŁYTA PAKOWANA 
NA PALETACH ZWROTNYCH PO 

36SZT. DO OBEJRZENIA I ODBIO
RU BRUK BUD HRYNIEWICZE 
7C. 6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTA osb 2.80x105, gr. 18mm. 50 zł 
szt. 694-274-553  BIAŁ 

PŁYTKA ceramiczna 8m dzwonić po 
15-stej.  700 zł  (85)722-28-59  BIAŁ 

PŁYTKA ceramiczna, biała, falowana, 
8m². 90 zł m² (85)722-28-59  BIAŁ 

PŁYTKA chodnika 35x35, używana. 2 
zł  600-826-096  GRAJ 

PŁYTKI chodnikowe 35x35, gr. 5, 
250szt. 2, 50 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

PALETY  8 zł szt. 508-978-927  BIAŁ 

PIASEK płukany, bez kamieni, do pia-
skownic, murowania, cena z dowo-
zem. 150 zł  508-978-927  BIAŁ 

PIEC co. może być pod zabudowę wraz 
z całym wyposażeniem i bojlerem, 
używane 5 lat, możliwość sprawdze-
nia ponieważ jest jeszcze wszystko 
podłączone. 1.600 zł do uzg. 503-
435-520  SOK 

PIEC olejowy sprawny, 2 pojemniki 
na olej 1000l każdy. 1.500 zł  512-
242-993  WYS 

PIEC zwykły defro 12kw 3 lat temu był 
zakładany. Wymieniony na piec eko 
groszek. 1.500 zł  (85)731-09-70  OST 

PODKŁADY kolejowe 100szt dł 2, 80 
25 zł szt. 514-033-989  WYS 

PODKŁADY kolejowe betonowe, dłu-
gość 250 cm, szerokość 27 cm. 15 zł 
szt. 503-435-520  SOK 

POKRYWA żeliwna do studzienki 
kanalizacyjnej. 200 zł  508-978-927  
BIAŁ 

POLBRUK używany. 15 zł m² 600-
826-096  GRAJ 

POMPA automatyczna do muszli 
klozetowej wc Sanibo 3, moc silnika 
600W, podnoszenie 6.5m, tłoczenie 
80m. 800 zł  602-450-082  BIAŁ 

POMPA do muszli klozetowej, nie-
miecka, używana. 300 zł  (29)644-
82-92  OMA 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątowników 
2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

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

RURA kwasoodporna, 3 sztuki, dł. 1m, 
plus wkład ze skraplaczem. 300 zł  
508-978-927  BIAŁ 

RURKI chromowane 10mm, 30mb. 3 
zł mb (86)271-38-53  ZAM 

RURKI dł. 1.5m. 10 zł szt. (85)661-
68-14  BIAŁ 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 3t, 
Orzysz. 1, 10 zł kg 609-499-004  PISZ 

RUSZTOWANIA warszawskie, cena 
40zł za sztukę. Różne typy. 40 zł szt. 
795-976-276  BIAŁ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

SŁUP oświetleniowy blaszany ośmio-
kątny z lampą i poduszką betonową, 
długość samego słupa 8 metrów, stan 
bardzo dobry 1.200 zł do uzg. 600-
344-308  WYS 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 
2m. 16 zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

SŁUPY telefoniczne drewniane 25szt. 
25 zł szt. 511-171-535  BIAŁ 

SEDES kompakt 120 zł  604-922-094  
BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa 1.50m, 3mm 
gr, słupki, cena za rolkę. 120 zł szt. 
501-647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 10 zł m² 
(85)868-37-47  BIAŁ 

SIATKA ogrodzeniowa, plastikowa, 
wys. 1.3m, dł. 19mb. 5 zł mb 511-
240-244  SOK 

SKLEJKA z rozbiórki, stan bdb, wym. 
240cm x 122 x 2cm gr. 55 szt. 80 zł 
szt. 660-636-023  GRAJ 

SOSNA dłużyca 40m³. 140 zł m³ 572-
379-890  BIAŁ 

SPRZEDAŻ kominów, od producen-
ta, dowóz gra  s. (85)717-12-34  BIAŁ 

SPRZEDAM kafl e piecowe białe nowe 
5, 50 zł szt. 608-162-600  BIAŁ 

STEMPLE budowlane 2.5-3.5m, 3-4 
zł. 606-282-188  BIAŁ 

STEMPLE budowlane o długości 2, 
65m. Bielsk Podlaski. 4 zł szt. do uzg. 
511-023-253, 798-345-784  BIEL 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiórce. 
6.500 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, bate-
rią i syfonem, kpl, nowy 230 zł całość 
794-290-227  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, ba-
terią i syfonem, kpl, nowy, szer.50cm 
230 zł całość 794-290-227  BIAŁ 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY 44szt wys 130cm 140 zł  
500587474  BIAŁ 

SZTACHETY dębowe zaokrąglone 
wys. 120cm, szer. 8cm, gr. 2, 5cm, 
posiadam również dłuższe. 4, 50 zł 
szt. 500-674-762  AUG 

SZTACHETY olszynowe, owalne, za-
okrąglone końcówki, dł. 1.50m. 5 zł 
szt. 512-278-797  BIAŁ 

SZYNY kolejowe od wąskotorówki 
dł. 2.20m, 30szt. 35 zł szt. 609-499-
004  PISZ 

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-
827  BIAŁ 

TANIE deski tarasowe, modrzew sy-
beryjski. Suwałki. 503-640-446  SUW 

TAPETA papierowa różne wzory i ko-
lory, po 4, 5, 6, 7 rolek. 15 zł do uzg. 
794-729-290  BIAŁ 

TAPETY drewnopodobne, 2szt. 20 zł  
794-729-290  BIAŁ 

TAPETY we wzory, różne ilości. 15 zł 
szt. 794-729-290  BIAŁ 

TRYLINKA chodnikowa sześciokątna 
ok 1000-1500 szt., używana. 2, 50 zł 
szt. do uzg. 781-843-482  HAJ 

UMYWALKI, 2szt. 100 zł  (29)644-
82-92  OMA 

WĄŻ ogrodowy 15m, mało używany, z 
końcówkami. 15 zł  503-902-859  BIAŁ 

WĘŻE do ogrzewania podłogowego, 
nowe, fi  10mm, ok. 1850mb +rozdzie-
lacze mosięrzne-2szt oraz rozdziela-
cze stalowe 10-30obw.(rozdzielacze 
1500zł). 3.460 zł  514-520-100  BIAŁ 

WANNA akrylowa, narożna z noga-
mi i syfonem 230 zł całość 796-335-
325  BIAŁ 

WANNA emaliowana metrowa. 80 zł  
571-232-731  GRAJ 

WANNA emaliowana z nogami 150 zł  
531-865-030  BIAŁ 

WANNA emaliowana, 170cm, nowa 
170 zł  794-290-227  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, pra-
we do frezarki wrzecionowej, 100 szt. 
4 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

WORKI foliowe 105x55cm, do brykie-
tu, pelletu lub kory, 1500szt. 0, 50 zł 
szt. 660-636-023  GRAJ 

ZAGĘSZCZARKA gruntu 150kg ben-
zyna revers, silnik honda, sprzęt ma 
dwa lata, gotowy do pracy, po prze-
glądzie. 1.650 zł szt. do uzg. 728-539-
735  BIAŁ 

ZAMKI do drzwi wewnętrznych miesz-
kaniowych i garażowych, również ga-
rażowych, z kluczykami i klamkami, 
15 kpl, 20-30 zł. 511-240-244  SOK 

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z 
syfonem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEW jedno komorowy z ociekaczem. 
80 zł  508-978-927  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, emaliowany, biały, 
60x80 70 zł  604-922-094  BIAŁ 

ZLEW kuchenny, nierdzewny, nowy 
110 zł  796-335-325  BIAŁ 

ZLEWOZMY WAK 1 komorowy z 
ociekaczem, bateria wyciągana, ce-
ramiczny, piaskowy. 240 zł  511-240-
244  SOK 

ZLE WOZMY WAK bia ły, używa-
ny, 2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

USŁUGI BUDOWLANE
STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 506-210-160  
BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, sprze-
daż wióra do samodzielnego monta-
żu. 663-201-446, 783-828-866 

 » KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZE
WALNĄ, IZOLACJE, FUNDAMEN
TY, DACHY, TARASY, NAPRA
WY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
BIAŁYSTOK.  507-369-290  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 

WYKONAM stany surowe domów, 
wiat i garaży. 793-309-050  BIAŁ 

ZLECĘ stan surowy domu z więźbą 
dachową. 606-597-379  BIAŁ 

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ziemne, usługi koparko-ła-
dowarką, wykopy, równanie terenu 
i inne ... 698-329-848  BIAŁ 

USŁUGI koparko- ładowarką. 694-
426-665  BIAŁ 

USŁUGI koparko-ładowarką, wszelkie 
prace ziemne i załadunkowe. 604-
823-076  BIAŁ 

OKNA I DRZWI
MONTAŻ drzwi wewnętrznych, wyci-
nanie ościeżnicy, pełny montaż, fak-
tura.  (85)722-28-59  BIAŁ 

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-762  
BIAŁ 

REGULACJA, naprawa i serwis okien 
i drzwi 794-922-094  BIAŁ 

POZOSTAŁE
ŁAZIENKI kompleksowe glazura, tera-
kota, gres malowanie, szpachlowanie, 
panele podłogowe, adaptacja podda-
szy, przeróbki elektryczne, hydraulicz-
ne.  570-887-537  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DROBNE prace hydrauliczne, elek-
tryczne, budowlane. 602-272-666  
BIAŁ 

GLAZURNIK  572-937-912  BIAŁ 

M A L O WA N I E , szpachlowanie.
Drobne prace remontowe i porząd-
kowe.Sprzątanie po remontach.
Przeprowadzki.Pomoc przy wniesie-
niu, wyniesieniu i inne.Konkurencyjne 
ceny. 1 zł m² 883-967-990  OLE 

MALOWANIE, tapetowanie, szybko i 
solidnie 794-290-227  BIAŁ 

 MEBLE NA ZAMÓWIENIE: KUCHENNE, 
POKOJOWE, BIUROWE, SOLIDNIE. WEJDŹ NA 

NASZĄ STRONĘ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WWW.
GREGORMEBLE.PL. 503-166-153  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje wyro-
by z marmurów, granitów. Bla-
ty kuchenne, łazienkowe, pa-
rapety, obudowy kominków, 
grillów, schody, posadzki, ta-
rasy, elewacje, solidnie. 500-

100-289, (85)718-82-91  BIAŁ 

 MSG Granit oferuje: scho-
dy, posadzki, tarasy, obudo-

wy kominków, grillów, parape-
ty zewnętrzne i wewnętrzne, 

brodziki prysznicowe, wysoka 
jakość, niskie ceny. 500-100-

289, (85)718-82-91  BIAŁ 

NAPRAWY rynien, dachów, kominów, 
wyłazów dachowych i inne. 797-513-
715  BIAŁ 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wykonaw-
stwo instalacji sanitarnych, wodno-
-kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, rekuperacji i innych. 1.000 zł 
całość +VAT do uzg. 533-180-100, 
662-961-956  BIAŁ 

OFERUJEMY profesjonalne docie-
plenia budynków oraz komplekso-
we wykończenie wnętrz K G zabudo-
wy wnętrz, terakota glazura, gładzie, 
malowanie. Staranność, profesjonali 
530-861-890  ZAM 

PIECE kafl owe, kominki z wkładem, 
grilo-wędzarki ogrodowe - wykonu-
ję. Naprawiam stare piece kafl owe. 
575-821-537  BIAŁ 

PRZYJMĘ zlecenia remontów miesz-
kań, domów, elewacje.Remonty ła-
zienek, kuchni, malowanie, terakota, 
gres, szpachlowanie, gładzie, panele. 
Szybko i tanio. 504-163-923  BIAŁ 

REMONT mieszkania, malowanie, 
szpachlowanie, płytki, panele 600-
876-504  KOL 

REMONTY mieszkan drobne naprawy 
i usterki 572-937-912  BIAŁ 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-
709-700  BIAŁ 

SPORZĄDZANIE dokumentacji pro-
jektowych przyłącza wodociągowe-
go, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, Sporządzanie operatów 
wodnoprawnych,  663-369-341  BIAŁ 
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SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

USŁUGI remontowo-budowlane, 
Suchowola, woj. podlaskie szeroka 
oferta w konkurencyjnych cenach. 
514-175-058  SOK 

USLUGI hydraliczne stany surowe 
przerubki kotlownie na piece gazo-
we i elektryczne udraznianie kanaliza-
cji szamba oczyszczalnie przydomow 
692-356-238  BIAŁ 

WYKONAM usługi hydrauliczne, wod-
no kanalizacyjne i centralnego ogrze-
wania, systemy nowoczesne i trady-
cyjne. 513-925-568  BIAŁ 

ZŁOTA rączka-naprawy, drobne re-
monty 508-073-762  BIAŁ 

ZŁOTA rączka-naprawy, drobne re-
monty i prace, szybko i solidnie 508-
073-762  BIAŁ 

KUPIĘ

KAMERY, zestaw do monitoringu z 
nagrywarką. 507-627-924  BIAŁ 

 Kupię jedno osobowy tap-
czan z pojemnikiem na pościel, 
stan bdb. 694-866-466  BIAŁ 

KUPIĘ lodówkę używaną, sprawną, w 
dobrym stanie i w dobrej cenie, ok. 
Łap. 883-663-814  BIAŁ 

KUPIĘ małą lodówkę. 507-627-924  
BIAŁ 

 Kupię stół ciemny, na 4 -6 
miejsc. 694-866-466  BIAŁ 

KUPIĘ suszarkę do grzybów i zamra-
żarkę Min dł. 2m., do 1000zł. 601-
786-910  PISZ 

SPRZĘT AGD

EK SPRES do kawy nowy. 40 zł  
(85)650-15-59  BIAŁ 

EKSPRES do kawy, nowy. 40 zł  794-
729-290  BIAŁ 

FILTR do wody, profesjonalny, nowy. 
3.000 zł  536-968-921 

GRZEJNIK elektryczny olejowy, ener-
gooszczędny, stan bdb. 100 zł  888-
501-191  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem gazowym, biała, stan 
bdb. 230 zł  511-240-244  SOK 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa Amica 170 zł  796-
335-325  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo-elektryczna, 
Amica 270 zł  794-290-227  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa, nowa. 120 
zł  572-848-400  BIAŁ 

KUC HNIA gazowo- elektryczna 
Mastercook. 800 zł  511-616-141  BIAŁ 

LODÓWKA Amica, kupiona 4 miesią-
ce temu. 800 zł  573-998-701  BIAŁ 

LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKA z zamrażalnikiem, Snajge, 
130cm 230 zł  794-290-227  BIAŁ 

LODÓWKA z zamrażalnikiem, wys.-
-130cm, Snajge 230 zł  794-290-227  
BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 120 zł  (85)650-15-59  BIAŁ 

 MASZYNA DO SZYCIA POKÓJ, Z LAT 50, NOŻNA, 
SZAFKA, ROZKŁADANY BLAT, 100% SPRAWNA, 
GŁÓWKA JAK NOWA, LEKKO PRACUJE, DOWÓZ 

WASILKÓW, BIAŁYSTOK I OKOLICE. 180 zł do uzg. 
606-972-284  BIAŁ 

MIKSER Zelmer. 30 zł  888-501-191  
BIAŁ 

ODKURZACZ samsung bezworkowy 
stojący pionowy z funkcją trzepania 
dywanu 1600wa   fi ltr hepa, siedem 
funkcji wysokości, regulacja nachy-
lenia, stan bdb. 190 zł  518-247-979  
BIAŁ 

ODKURZACZ Thomas Aqua+ Pet 
Family, piorący, na sucho mokro, 
filtr wodny, 1700watt, wszystkie 
koncowki, bezworkowy workowy, 
komplet stan idealny 650 zł  506-
839-464  BIAŁ 

ODKURZACZ wodny, na gwarancji. 
220 zł  603-218-715  BIAŁ 

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

 » OKAP KUCHENNY 
MASTERCOOK Z BLACHY NIE
RDZEWNEJ, OŚWIETLENIE, 
WENTYLATOR 3 BIEGOWY DO 
WYCIĄGU, WYMIAR 50X50CM. 
65 zł  694-897-532  BIAŁ 

OKAP kuchenny. 80 zł  (29)644-82-
92  OMA 

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

PŁYTA kuchenna indukcyjna Miele, 
nowa, nieużywana. 1.350 zł  504-
453-741  AUG 

PRALKA automatyczna Bosch stan 
bdb.  300 zł  722-273-722  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Polar klasa 
AA model PFL 800. 300 zł  (85)722-
28-59  BIAŁ 

PRALKA automatyczna Polar, stan 
bdb. 250 zł  888-501-191  BIAŁ 

PRALKA Candy, sprawna, fi ltr do ode-
tkania. 100 zł  668-220-221  BIAŁ 

PRALKA frania stan db. 100 zł  661-
841-996  WYS 

PRALKA Polar, kupiona pół roku temu, 
mało używana. 600 zł  573-998-701  
BIAŁ 

PRALKA wirnikowa typu Frania 130 zł  
604-922-094  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa typu Frania 130 zł  
604-922-094  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa z wirówką, Akai 
250 zł  531-865-030  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa z wirówką.dwa 
w jednej obudowie 250 zł  531-865-
030  BIAŁ 

SUSZARKA nierdzewna do grzybów 
i owoców, 7 sit. 150 zł  571-232-731  
GRAJ 

UMYWALKA ikea bardzo tanio, mało 
używana z bdb kranem, ikea dł 80-
81cm szer54-55cm, bardzo ładna wy-
profi lowana, pasuje do standardowej 
sza  i. 370 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

WESTFALKA 2 fajerki. 250 zł  518-
470-371  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA Polar, mała, energo-
oszczędna 50x50, 3 półki, ok. 100l, 
stan bdb. 300 zł  511-476-617  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 93x60cm. 
100 zł  606-999-590  BIAŁ 

ZLEW dwukomorowy, srebrny, trady-
cyjny, krótko używany, stan dobry. 80 
zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

ZLEW jednokomorowy mało używa-
ny srebrny gleboki z kranem wstylu 
retro 100 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK jednokomorowy 
z baterią wyciąganą, ceramiczny, 
beżowy 79x50cm. 250 zł  511-240-
244  SOK 

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

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŻYRANDOL pokojowy 3-ramienny, 
nowy, nieużywany, kolor ciemnego 
drewna. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80 zł  (86)271-38-53  ZAM 

ŻYRANDOL pokojowy 5-żarówek klo-
sze mleczne. 80 zł  888-501-191  BIAŁ 

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramienne 
i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-240-
244  SOK 

DRZWI pokojowe lewe 90 posiadam 
2 sztuki. 45 zł do uzg. 508-897-156  
ŁOM 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-20  
BIAŁ 

DYWAN jasny beżowy, 2.40 x 1.60 60 
zł 605-962-475  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-709-
700  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, ce-
gła, używany. 50 zł  503-902-859  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za metr. 
18 zł  794-729-290  BIAŁ 

KOMPLETNY klimaryzator firmy 
Tectro Electro  1.550 zł do uzg. 530 
966 623  BIAŁ 

LUSTRO duże na płycie o wym. 70 cm 
x 70 cm lustro ma wym.63 cm x 60 cm 
z tyłu ma zaczep gotowy do powie-
szenia istnieje możliwość transportu. 
45 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

LUSTRO ikea dość duże, rama kolor 
brzozowy. 70 zł szt. 696-566-169  
BIAŁ 

LUSTRO krysztalowe wys110cm szer 
80 gr 8 mm bez ramy fazowane 250 
zł do uzg. 530 966 623  BIAŁ 

MATERACE na łóżko, 3szt. 50 zł szt. 
572-848-400  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę + na dwa fo-
tele, wełniane, brąz+beżem nie uży-
wane. 80 zł całość 797-862-982  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor 
czerwony, wełna, nowe. 100 zł  794-
729-290  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę, kolor brąz-
-bordo, używana. 20 zł  503-902-
859  BIAŁ 

OBRAZ ikea audrey hepburn ok 90x90 
70 zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

OBRAZY olejne 4szt. na płótnie 
motyw kwiaty i pejzaże w ramach 
90x60cm 120 zł szt. 797-542-353  
BIAŁ 

SPRZEDAM około 80 metrów boazerii 
jesionowej zdjętej ze ściany stan bdb, 
idealna do altanki itd. 1.500 zł  516-
793-985  KOL 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, wzo-
ry dziecięce, szer. 4m. 50 zł mb 601-
323-135  BIAŁ 

ZASŁONY żakardowe, różne wzory 
i kolory. 50 zł kpl do uzg. 794-729-
290  BIAŁ 

ZESTAW naczyń ze stali nierdzewnej, 
27 elementów, nowy. 5.000 zł  536-
968-921  SUW 

MEBLE

ŁOZKO uzywane ikea metalowe na 
antresoli, potrzeba dokupić materac 
90x200 doskonale do właściwego za-

gospodarowania przestrzeni, nadaje 
się dla dzieci i doroslych 490 zł szt. 
696-566-169  BIAŁ 
ŁÓŻKO używane 200x86. 80 zł  603-
702-300  BIAŁ 

BARYK z szufl adami, np na stancje, 
stan dobry dowóz gra  s.  100 zł do 
uzg. 694-175-685  BIAŁ 

BIURKO komputerowe 70x80, mało 
używane, czarne, blat jasny orzech, 
wysuwana półka na klawiaturę, szu-
fl ada. 70 zł  797-862-982  BIAŁ 

BIURKO komputerowe, metalowe. 50 
zł  572-848-400  BIAŁ 

FOTEL skórzany obrotowy. 900 zł  507-
624-393  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

FOT EL E, 50-70z ł. 692-922-569, 
(85)652-10-84  BIAŁ 

GARDEROBA do przedpokoju, czarna. 
150 zł  505-302-976  KOL 

KANAPA narożna duża, kolor brązo-
wy, gm. Poświętne. 500 zł  (85)650-
15-59  BIAŁ 

KANAPA skórzana, narożna, kolor 
orzech, stan bdb. 1.200 zł  796-852-
779  WYS 

KANAPA skórzana. 300 zł  507-624-
393  BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po re-
nowacji. 2.500 zł  662-593-789  SUW 

KOMPLET ikea stół briusta czar-
ny 90x90 rozkładany na większy+ 
4krzesla pasujące do niego ikea 550 
zł całość 696-566-169  BIAŁ 

KOMPLET wypoczynkowy beżowy 
bardzo ładny pikowany 3+2+1, prawie 
nie używany, możliwość kupna poje-
dynczo. 1.500 zł  505-302-976  KOL 

KRZESŁA 4szt, kolor orzech, używane, 
stan bdb. 40 zł  503-902-859  BIAŁ 

KRZESŁA fotelowe, 3szt. 150 zł  571-
232-731  GRAJ 

MATERAC sprężynowy, wyprany, stan 
db, 140x200. 70 zł  668-220-221  BIAŁ 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, 
krzesła, inne 100 zł do uzg. 501-545-
296  BIAŁ 
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MEBLOŚCIANKA 5-elementów + pół-
ka górna po bokach witryny szklane 
wys. 190, dł. 3m. 280 zł  504-817-
145  BIAŁ 

PIĘKNY Komplet mebli sypialnianych 
w stylu ludwikańskim(łoże 140x200 
wraz z materacem i stelażem, 2 szaf-
ki nocne, etażerka z lustrem, szafa 4 
drzwiowa)polecam. 2.500 zł całość 
do uzg. 503-435-520  SOK 

PROFESJONALNE biurko komputero-
we stan bdb. 60 zł  501-984-726  BIAŁ 

REGAŁ z biurkiem, kolor grafi t, uży-
wany, stan bdb. 150 zł  503-902-859  
BIAŁ 

REGAŁ z płyty dąb sonoma, wys. 1 
m 20 cm szerokość każdego regału 
43 cm głęb.30cm 3 półki transport 
55 zł szt. do uzg. 575-175-626  BIAŁ 

REGAŁ z płyty dąb sonoma, wys. 1 
m 50 cm szerokość każdego regału 
43 cm głęb.30cm 4 półki transport 
65 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

SOFA 2 osobowa z funkcją spania, stan 
bdb. 120 zł  501-984-726  BIAŁ 

SOFA pokojowa amerykanka stan do-
bry rozkładana z pojemnikiem na po-
ściel szer 1m 20cm dł po rozł.2 m 2cm  
249 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

SOFA, stan bdb. 200 zł  797-947-840  
MOŃ 

SPRZEDAM NOWA wersaleczke na 
sprezynie w kolorze brazowym-mo-
zliwosc dowozu 500 zł  884-774-233  
BIAŁ 

SPRZEDAM NOWA wersalke w kolo-
rze szarym z pojemnikiem na posciel-
-dowoz gra  s na terenie bialegosto-
ku- 490 zł  696-774-177  BIAŁ 

SPRZEDAM NOWA wersalke z bocz-
kami na sprezynie z pojemnikiem na 
posciel- 599 zł  514-607-890  BIAŁ 

SPRZEDAM NOWY stolik kawowy 
wymiary blatu 55x55 wysokosc-45 
w kolorze bialym- 65 zł  731-576-
519  BIAŁ 

STOŁY 12 szt z drewna idealne do pub-
-u karczmy katering ogrodu itp. 275 zł 
szt. do uzg. 781-843-482  HAJ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 45 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszony. 
260 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, dąb, 
dowóz gratis. 200 zł  694-175-685  
BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokątny, 
sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 150 zł  
694-175-685  BIAŁ 

STÓŁ ława czarny, z białym blatem ce-
ramicznym, 130x70x60. 150 zł  604-
051-273  BIAŁ 

STÓŁ do biura, nowy, kolor jasny 
orzech, z wysuwaną półką na kla-
wiaturę. 100 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ duży solidny, dł 1m60x90x75 
cm., nogi drewniane bukowe z klocka 
6x6cm dokręcane dzięki czemu moż-
na go bardzo szybko złożyć i rozłożyć. 
139, 99 zł szt. 575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ sosnowy jasny, dł. 2.40, szer. 
65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. (86)271-
38-53  ZAM 

SZAFA 3 drzwiowa, ciemny orzech, 
używana, stan bdb. 150 zł  503-902-
859  BIAŁ 

SZAFA przesuwna ikea, drzwi z mlecz-
nego szkła, obudowa jasne drewno, 
szer. 200cm wys. 236cm gł66cm od-
biór 5km za Białymstokiem. 1.700 zł 
szt. 696-566-169  BIAŁ 

SZAFKA pod telewizor 64x40, na kół-
kach. 70 zł  511-240-244  SOK 

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 250 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKI młodzieżowe ze stolikiem pół-
-szklany. 400 zł  609-765-940  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa w 
kolorze brązowym dowóz gra  s na 
terenie Białegostoku. 500 zł  514-
607-890  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa w ko-
lorze szarym z pojemnikiem na po-
ściel. 490 zł  731-785-420  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie nowa z po-
jemnikiem na pościel. 560 zł  884-
774-215  BIAŁ 

WERSALKA nowa, nieużywana, beżo-
wa. 500 zł  573-998-701  BIAŁ 

WERSALKA z boczkami używana, 
kolor kremowy eco skóra, wersal-
ka 3-letnia, ma lekko uszkodzona ta-
picerkę na boczkach- dowóz gratis 
Białystok. 200 zł  732-851-469  BIAŁ 

WERSALKA, 2 fotele, brązowe, ra-
zem lub osobno, 200-800 zł. 797-862-
982  BIAŁ 

WERSALKA, kupione pół roku temu, 
brązowa. 400 zł  573-998-701  BIAŁ 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak nowa, 
dowóz gratis. 100 zł  694-175-685  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

PRZEPROWADZKI -bagażówki, trans-
port-kierowca z busem dostawczym 
do wynajęcia do przeprowadzki i 
przewozu rzeczy, wolne terminy, za-
dzwoń Białystok. 881-613-626  BIAŁ 

P R Z E P R O W A D Z K I  B ia ł y s to k-
Warszawa bagażówki, przewiezie-
my mebelki, ubrania, rzeczy, osobi-
ste kartony, worki, sprzęty agd-rtv, 
sprzęt, sportowy. 514-607-890  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI bialystok-warsza-
wa bagazowki transport mebli ag-
d-rtv ubran ksiazek rzeczy osobiste 
sprzet sportowy-itp.rzeczy 884-774-
215  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne i średnie, 
studenckie, mieszkania i biura -po-
siadamy busy dostawcze, większe i 
mniejsze, Białystok, cała Polska 7-dni. 
731-785-420  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI drobne z pracow-
nikami do noszenia, transport busami 
dostawczymi, do-1, 5t realizujemy 
nietypowe zlecenia, wnoszenie, zno-
szenie. 732-851-469  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli 
agd itp 7dni 24h tanio. 888-641-541  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI usługi transporto-
we busami dostawczymi, wywozimy 
na wysypisko, meble agd-rtv, elektro-
nikę, żelastwa, okna, drzwi, palety, 
deski-itp.rzeczy. 884-774-233  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z ekipą do no-
szenia- bagażówki, transport busa-
mi towarowymi do-1, 5t, podlasie, 
Białystok, cała Polska 7-dni. 731-576-
519  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI z tragarzami trans-
port przewoz- mebli agd-rtv elektro-
niki sprzet i materialy budowlane-1, 
5t, sprzetu sportowego quady skutery 
motory rowery-itp. 574-769-154  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport busem 
do 1.5t, meble i inne. 517-414-152  
BIAŁ 

PRZEPROWADZKI, transport mebli, 
rtv, agd i inne. 570-750-204  BIAŁ 

SZYBKI wywoz mebli, RTV, AGD, zlo-
mu, ksiazek, lozek, okna, drzwi, Bus 
przewoz, wynoszenie, Malowanie-
odnawianie, glazura.Elektryk, hydrau-
lik, montaz mebli, zamki, oswietle-
nia,  80 zł m³ do uzg. 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

TRANSPORT busem, przeprowadzki, 
przewóz mebli, materiałów budow-
lanych, sprzętu RTV, AGD. 783-786-
886  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, przewozy, 
przeprowadzki, taxi bagażowe w Białymstoku na ul. 

Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  509-940-144  
BIAŁ 

ANTYKI

ANTYKI, meble dawne. Skup, sprze-
daż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

KANAPA, stół, 2 krzesła, antyki. 3.000 
zł  507-624-393  BIAŁ 

KUFER, stan idealny. 300 zł  662-593-
789  SUW 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 1.000 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
140 zł  511-240-244  SOK 

PŁUG pod konia zabytkowy. 500 zł  
661-544-158  BIAŁ 

RÓŻNE antyki, kuferki, wagi, radiosta-
cja frontowa i inne, więcej informacji 
na telefon. 661-841-996  WYS 

SIECZKARNIA Niemiecka zabytkowa 
600 zł  661-544-158  BIAŁ 

SIEWNIK, pod konia, zabytek 700 zł  
661-544-158  BIAŁ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

SZAFA 3 drzwiowa dębowa z półka-
mi z lat 50tych, stan bdb, rozkręca-
na, transport gra  s. 300 zł  511-476-
617  BIAŁ 

TARA do prania, ok. 10szt. 15 zł szt. 
661-841-996  WYS 

ZEGARY ścienne 2szt 300zł i 450zł. 
692-353-273  BIAŁ 

BUTLA gazowa 11 litrów. 80 zł  795-
999-550  BIAŁ 

DESKI do prasowania z pokrowcami 2 
szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DREWNO opałowe sezonowane 2 
lata, rąbane, brzoza 160zł, sosna 
130zł. 508-947-735  BIEL 

DREWNO opałowe- drzewo dębowe, 
opałowe sosna, PĘCZKI DĘBOWE Po 3 
zł sztuka. Drzewo suche i porąbane. 
Brak transportu. (85)652-08-25  BIAŁ 

USŁUGI
REMONTY

GLAZURA, terakota, gres. 516-775-
079  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 
od podłogi aż po dekoracyjne sufi ty, 
glazura i terakota. 793-309-050  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty. 694-587-
631  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie, panele. 882-698-490  BIAŁ 

PRACE budowlane szpachlowanie, 
malowanie, glazura, terakota itp.  516-
329-366  BIAŁ 

REMONTOWO BUDOWLANE oraz 
wykończenia wnętrz. Układanie oraz 
renowacja szalówki, domy szkieleto-
we, kompleksowe remonty, adaptacje 
budynków, pomieszczeń  511-950-
519, 604-696-102  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, su-
fity podwieszane, zabudowy z GK, 
równanie ścian, układanie glazury, 
terakoty i gresu, przeróbki hydrau-
liczne i elektryczne, biały montaż 519-
075-303  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: ma-
lowanie, szpachlowanie, tynkowa-
nie, panele, glazura, terakota, pane-
le. Montaż okien, drzwi, parapetów. 
512-723-562 

USŁUGI remontowo budowlane: pa-
nele, szpachlowanie, malowanie itp. 
513-914-328  BIAŁ 

USŁUGI remontowo- budowlane. 512-
723-562  BIAŁ 

USŁUGI remontowo- budowlane. 516-
716-274  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-budowlane i wy-
kończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE

 Glazura, terakota, alta-
ny. 728-343-757  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty wnętrz in-
stalacje wod-kan  535-966-422  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tapeto-
wanie, panele ekspresowe, terminy, 
niskie ceny. 511-476-617  BIAŁ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
HYDRAULIK expresowe naprawy, 
spłuczek, naprawa cieknących ba-
terii, wymiana sedesów, udrażnianie 
rur, tanio i solidnie. 511-476-617  BIAŁ 

INSTALACJE wod-kan, udrażnianie 
kanalizacji, montaż sedesów, wanien, 
umywalek, kabin prysznicowych, zle-
wów, kranów, serwis itp. 535-966-
422  BIAŁ 

NAPRAWY hydrauliczne, wymiana 
grzałek w bojlerach, piece c.o. na 
paliwo stałe, serwis pogwarancyj-
ny, montaż i doradztwo. 507-627-
924  BIAŁ 

P O M O C  Technic zna Gazowo -
Hydrauliczne i Elektryczne. 790-636-
521  BIAŁ 

PRZYŁĄCZA wodno- kanalizacyjne, 
operaty wodnoprawne, oczyszczalnie 
ścieków, projekty organizacji ruchu. 
663-369-341  BIAŁ 

UDRAŻNIANIE, przepychanie kana-
lizacji, czyszczenie drenów itp. 789-
271-772  ZAM 

WSZELKIEGO rodzaju usługi hydrau-
liczne świadczymy na terenie całej 
Warszawy, bez różnicy jest na to da-
leka Białołęka, czy też bliski Wilanów.  
511-963-586  WYS 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK naprawy, przeróbki oświe-
tlenia, wymiana instalacji, expres ter-
miny niskie ceny. 511-476-617  BIAŁ 

ELEK TRYK HYDRAULIK, montaz 
mebli, zamki, oswietlenia, awarie.
Malowanie-odswiezanie, glazura.
Wywoz mebli, ksiazek, lozek, fotel, 
drzwi, RTV, AGD, zlomu, Bus przewoz, 
wynoszeni 65 zł 45min do uzg. 503-
391-530, 518332401  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

INSTALACJE elektryczne, tanio. 516-
775-079  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZNE, 

ODBIORCZE, OŚWIETLENIA, 
UPRAWNIENIA 510-686-001  BIAŁ 

SERWIS anten satelitarnych, tanio i 
konkurencyjnie, zapraszam do kon-
taktu telefonicznego  60 zł +VAT 666-
384-975  BIAŁ 

STOLARSKIE
ALTANKI, balustrady, inne usługi sto-
larskie. 503-757-224  BIAŁ 

MEBLE na wymiar kuchnie-szafki, 
szafy, garderoby, doradzimy, wyko-
namy, darmowa wycena na terenie 
Białegostoku. 693-239-128  BIAŁ 

SCHODY, meble, zabudowy. 729-347-
045  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 

SZAFY garderoby zabudowy wnęk 
kuchnie i inne meble na wymiar  733-
886-429  BIAŁ 

NAPRAWA AGD
MONTAŻ;NAPRAWA GAZ
HYDR AULIC ZNE i Elektryczne.
Piekarniki. 80 zł do uzg. 790-636-
521  BIAŁ 

NAPRAWY pralek automatycznych, 
wirnikowych, kuchenek gazowych, 
podłączanie nowego sprzętu, przeglą-
dy ekspresowe, terminy, niskie ceny. 
511-476-617  BIAŁ 

DEKORATORSKIE

 Firma Minimar, Poleca, ża-
luzje, rolety, plisy, moskitie-

ry. 501-047-400  BIAŁ 

POZOSTAŁE
NAPRAWA okien PCV  20 zł do uzg. 
728-162-916  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki ką-
pielowe. 663-201-446 

SPRZĄTANIE piwnic, mieszkań, stry-
chów, garaży -zbędne i niepotrzeb-
ne rzeczy, wywozimy na wysypisko 
-agd, rtv, meble żelastwa, elektro-
nika, drzwi, okna, palety. 881-613-
626  BIAŁ 

WYKONUJE konstrukcje metalowe 
stalowe bramy, ogrodzenia kon-
strukcje dachowe na garaże wiaty 
dla rolnictwa drabiny paszowe wy-
grodzenia itd.  1 zł m² do uzg. 505-
428-033  SUW 

WYWOZIMY na wysypisko mebelki-
-kanapy, szafy, regały, biurka, komody 
stoły krzesła kuchnie agd-rtv-lodówki 
pralki zmywarki płytki gazowe zlewy 
wanny blaszane. 514-607-890  BIAŁ 
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