
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, wysoki 
standard wykończenia budynku i doskonale 
zaprojektowane mieszkania – tak w wielkim skrócie 

można opisać nową inwestycję białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

Wierzbowa Park to budynek o nowoczesnej i niepowtarzalnej 
w tej części Polski architekturze, gdzie naprawdę każdy, nawet 
najbardziej wymagający klient znajdzie coś dla siebie.

Idea stworzenia budynku przyjaznego mieszkańcom, spełnia-
jącego najwyższe wymagania towarzyszy od początku realizacji 
projektu. Doskonale zaprojektowane mieszkania oraz przestronne 
i dopracowane w każdym szczególe części wspólne budynku 
(w tym wewnętrzne zielone patio) zaspokoją najwybredniejsze 
gusta.
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APARTAMENT 
BOTANICZNA

POWIERZCHNIA 132 M2

WYKOŃCZENIE „POD KLUCZ”
GOTOWE DO ODBIORU
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 BIA YSTOK, 1225m², pr d, os. Zielone 
Wzgórza, w planie przeznaczona pod us ugi i 

produkcj . Szeroko  30m 370 z   

 BORAWE, 180m², dzia ka 3300, powiat 
Ostro ka, po o ony we wsi. Centralne 

ogrzewanie, wodoci g, szambo, nowe okna PCV. 
Pustak + ceg a.  190.000 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   

 SKROBLAKI, 60m², dzia ka 1400, drewniany, 
wolno stoj cy, do remontu. Murowana letnia 

kuchnia.  65.000 z   

 STANIS AWOWO, 772m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, Do sprzeda y równie :363mkw, 

454mkw i 603mkw. Cena 220z  mkw 

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.

C   :C   :

Sprzedać, kupić czy wynająć?Sprzedać, kupić czy wynająć?
Sprzedaż, kupno czy wynajem mieszkania 

– co jest aktualnie lepszym rozwiązaniem? 
Spróbujemy wskazać, co się bardziej opłaca.

Właściciele nieruchomości mają dwie możliwości – albo 
je sprzedać, albo jeszcze się wstrzymać. Jeśli ktoś myśli o zbyciu, 
to znaczy zazwyczaj, że z mieszkania nie korzysta. Skoro tak, al-
ternatywa przedstawia się następująco: sprzedać nieruchomość 
czy (jeszcze) wynajmować?

Oczywiście decyzja o sprzedaży nieruchomości uzależniona 
jest od wielu czynników, w tym od tego, kiedy i za ile mieszkanie 
kupiliśmy. Jeśli dajmy na to – zrobiliśmy to około 10 – 12 lat 
temu, a więc w czasach pierwszej górki cenowej, może być ciężko 
sprzedać mieszkanie tak, by na tym zarobić. Wszystko zależy 
od lokalnego rynku. Ceny nieruchomości ciągle rosną. Na niektó-
rych osiągnęły już poziomy sprzed dekady, jednak nie wszędzie.

Jeśli więc jesteśmy posiadaczami mieszkań kupionych 
na szczycie górki cenowej w Krakowie czy Poznaniu, nie będzie 
nam się opłacało sprzedawać, zwłaszcza jeśli kupiliśmy na kre-
dyt. W takiej sytuacji obecna cena do uzyskania może być niższa 
od kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Właściciele nie mają wyj-
ścia – muszą wstrzymać się ze sprzedażą, chyba że chcą ponieść 
stratę. Taki scenariusz, choć negatywny może być wyborem 
mniejszego zła, jeśli np. stopy procentowe (obecnie najniższe 
w historii) zaczną rosnąć, co przełożyłoby się na rosnące raty 
kredytów mieszkaniowych.

Jeśli jednak nasze mieszkanie jest obecnie warte więcej niż 
w momencie kupna, mamy znacznie bardziej komfortową sytu-
ację. Możemy się zastanawiać, czy sprzedawać już teraz, czy jeszcze 
się wstrzymać. Jeśli mamy przypuszczenie, że ceny mieszkań 
jeszcze wzrosną, warto rozważyć drugą decyzję.

Czy tak się stanie w przyszłym roku? Eksperci spodziewają się 
raczej wyhamowania wzrostów, które były dość wysokie w roku 
2018. Nie przewidują natomiast załamania rynku i spadku cen. 
Jedną z najważniejszych kwestii dla popytu jest wysokość stóp 
procentowych NBP. Im wyższe, tym wyższe raty kredytów, a więc 
fi nalnie niższy popyt i spadek cen nieruchomości. Z wypowiedzi 
członków Rady Polityki Pieniężnej wynika, że dopóki dane ma-
kroekonomiczne będą dobre, stopy nie pójdą w górę. Prognoza 
wysokości infl acji na przyszły rok jest dobra. Wzrost cen w go-
spodarce narodowej mieści się w tzw. celu infl acyjnym. Tak więc 
raczej stopy nie pójdą w górę.

Mieszkanie będzie można przytrzymać bez obawy, że jego 
wartość spadnie. Warunki do sprzedaży się nie pogorszą. A co z wy-
najmem? I dla tej formy działalności obecnie warunki są dobre. 
W przyszłym roku nie zmniejszy się rentowność naszego najmu, 
jeśli mieszkanie kupiliśmy na kredyt. Stałoby się tak, gdyby stopy 
procentowe (a więc raty kredytów) poszły w górę, ale na to – jak 
powiedzieliśmy – się nie zanosi.

Wynajem stanowi obecnie jeden z najpopularniejszych in-
strumentów inwestycyjnych. Daje wyższy zwrot niż np. obligacje, 
czy lokaty.

Jednak nawet jeśli ceny mieszkań mocno idą do góry, przed 
właścicielem nieruchomości stoi pytanie, czy sprzedawać, czy 
może jednak wynajmować. Drugi wariant daje możliwość uzy-
skania zwrotu zainwestowanego kapitału (przy średnich cenach 

i czynszach zazwyczaj potrzeba na to kilkanaście lat), jednocześnie 
zachowując nieruchomość i możliwość dalszego na niej zarabiania.

Wynajem więc kusi, ale jest to gra o pewnym stopniu ryzyka. 
Przede wszystkim nie wiemy, jak będzie kształtował się rynek 
nieruchomości za kilkanaście lat – jakie będą ceny, czynsze itp. 
Po drugie – nie wiemy, co się stanie z nami, nie mamy też gwa-
rancji, że zawsze mieszkanie będzie wynajęte itp.

Ostatecznie wszystko zależy od naszej decyzji. Jeśli chcemy 
szybko zarobić, obrócić pieniędzmi, warto mieszkanie sprzedać, 
a uzyskaną kwotę ponownie zainwestować. Wydaje się jednak, 
że najbliższe 12 miesięcy możemy jeszcze spokojnie poczekać. 
Ceny mogą wzrosnąć, choć zapewne nie dużo, natomiast raczej nie 
spadną. Za wynajmem przemawia natomiast możliwość zachowa-
nia kapitału i odmrożenia go w razie konieczności (np. na starość 
w formie renty dożywotniej).

Marcin Moneta

  L  
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Na stawach przy ul. A. Mickiewicza/Cz. Miłosza i przy ul. 
A. Fredry rozpoczął się montaż specjalnych platform. Będą nie 
tylko służyły ptakom, ale też przyczynią się do oczyszczania wody.

W pierwszej lokalizacji, na stawach przy ul. A. Mickiewicza/
Cz. Miłosza, znajdzie się 6 platform (4 obsadzone roślinnością 
i 2 żwirowe). Natomiast w drugim miejscu, przy ul. A. Fredry, 
pojawi się 5 platform (3 obsadzone roślinnością i 2 żwirowe).

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca dostarczył pływające 
platformy w kształcie trójkątów, które można łączyć w moduły. 
Elementy konstrukcji narażone na korozję są ocynkowane. 
Platformy są też odporne na mróz i działanie lodu oraz przysto-
sowane do wahań poziomu wody.

– Takie rozwiązanie zastosowaliśmy już na Stawach 
Marczukowskich, teraz w kolejnym miejscu pojawią się pływające 
platformy. Zapewnią spokój ptakom, pozwolą im bezpiecznie za-
kładać gniazda – powiedział Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta 
Białegostoku. – Dzięki takim inwestycjom chronimy nasze środowisko.

Platformy będą nie tylko służyły ptakom, ale też przyczynią 
się do oczyszczania wody. Nasadzone na specjalnym podłożu 
rośliny z czasem wykształcą gęsty system korzeniowy, który będzie 
oczyszczał wodę z nadmiaru związków azotowych.

www.bialystok.pl

P   
Kolejne ulice osiedlowe w Białymstoku czeka przebudowa. 

Miasto Białystok ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowla-
nych na ul. gen. George’a Smitha Pattona (8KD-D) oraz 5KD-L, 
a także na ul. Kryształowej. Oferty można składać do 22 marca.

Pierwsza część zamówienia, dotycząca ul. gen. George’a Smitha 
Pattona i 5KD-L, dotyczy zbudowania nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego, chodnika, opaski, zjazdów, miejsc postojowych, placu 
manewrowego. Powstanie tam także infrastruktura techniczna 
– kablowa linia oświetleniowa oraz sieć kanalizacji deszczowej. 
Ta inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od prze-
kazania wykonawcy placu budowy.

Druga część zamówienia obejmuje budowę ul. Kryształowej 
i jest realizacją jednego ze zwycięskich projektów zgłoszonych 
do Budżetu Obywatelskiego 2018. Zostanie tam położona na-
wierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, powstaną zjazdy, 
chodniki i opaski. Infrastruktura techniczna będzie przebudowa-
na. Wykonawca będzie miał na to 4 miesiące.

– To już kolejne drogi osiedlowe przeznaczone do przebudowy 
w najbliższym czasie. Poprawa jakości białostockich dróg była 
zawarta w programie wyborczym prezydenta miasta Tadeusza 
Truskolaskiego, staramy się konsekwentnie realizować to zada-
nie – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Również na skrzyżowaniu ul. Kawaleryjskiej i Słonecznej zo-
stanie położona nowa nawierzchnia, chodniki i zjazdy. Powstanie 
tam także kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie kablowa 
linia oświetleniowa, a także linia telekomunikacyjna. Ta inwe-
stycja ma zostać zakończona w ciągu 5 miesięcy od przekazania 
wykonawcy placu budowy. Oferty do przetargu można składać 
do 22 marca w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Składowej 
11. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.bip.
bialystok.pl. 

www.bialystok.pl
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 DOM BLI NIAK 
BIA YSTOK, 110m², dzia ka 622, os. 
Dziesi ciny, ceg a, bli niak 510.000 z  

 4 POKOJE 
BIA YSTOK, 58m², ul. Ciep a, os. Sienk-
iewicza, ks. wieczysta, p yta, okna PCV 
250.000 z  

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 62m², 4p., ul. wi tego Jerze-
go, os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, okna PCV 260.000 z  

 3 POKOJE 
BIA YSTOK, 64m², 1p., ul. Wary skiego, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a 440.000 z  

 APARTAMENT 
BIA YSTOK, 70.75m², os. Dziesi ciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ceg a, okna 
PCV 489.000 z  

 SIEDLISKO 
GÓRA, 30m², dzia ka 4500 299.000 z  
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Umowę o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
podpisali dziś z wójtem gm. Łomża przedstawiciele zarządu woje-
wództwa – wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło. 
Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane i remontowe 
w pięciu miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce 
i Modzele Wypychy.

Dzięki dotacji z PROW w wysokości 118 tys. zł mieszkańcy 
miejscowości zyskają nową infrastrukturę rekreacyjną, drogową 
i kulturalną.

– Wiele osób przenosi się teraz z miast na tereny wiejskie 
i niezbędne jest wyrównanie dostępu do przestrzeni rekreacyjnej, 
do miejsc gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać wspólnie czas – 
mówił na spotkaniu wicemarszałek Marek Olbryś.

Gmina Łomża swoim zasięgiem obejmuje 40 miejscowości. 
Niestety, tylko w kilku znajdują się miejsca, gdzie zostały urządzo-
ne place zabaw, ścieżki rowerowe czy wyremontowane świetlice. 
Dlatego władze gminy zdecydowały się na udział w konkursie 
na fundusze z PROW ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie 
„Sąsiedzi”.

W ramach projektu powstaną:
  plac zabaw w miejscowości Zosin – na którym poja-
wią m.in. huśtawki pojedyncze i podwójne, wesoła loko-
motywa i wagonik, bujak, ławki, itp.;
  ciąg pieszo-rowerowy we wsi Koty (na drodze gminnej nr 
105 719 B droga wojewódzka nr 679- Lutostań-Koty o dłu-
gości 390,45 m – od skrzyżowania z drogą gminną nr 152 
130 B droga na łąki we wsi Koty do Miejsca Obsługi Rowe-
rów na trasie Green Velo, na działce nr 449/4 we wsi Luto-
stań) – gdzie staną nowe krawężniki, zostanie zbudowany 
nowy chodnik z polbruku i wjazdy na posesje;
  remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choj-
ny Młode – polegający na wyremontowaniu sali głównej 
świetlicy oraz modernizacji wentylacji;
  remont budynku świetlicy w Boguszycach – remont sali 
głównej świetlicy a także modernizacja i wymiana oświetle-
nia w sali głównej na energooszczędne;
  remont budynku świetlicy w miejscowości Modzele Wy-
pychy – w tej świetlicy konieczne jest wykonanie general-
nego remontu łazienki i sanitariatu.

Całkowita wartość projektu: 228 176, 05 zł w tym kwalifi ko-
walne(185 508,98 zł). Kwota wsparcia: 118 039 zł

www.wrotapodlasia.pl

K      
Przedsiębiorcy z miast średnich mogą na nowych zasadach 

ubiegać się o dofi nansowanie dla swoich fi rm na wzmocnienie 
konkurencyjności i innowacji. Czeka na nich 550 mln zł w pro-
gramie Inteligentny Rozwój w konkursie „Badania na rynek”.

Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofi nan-
sowania projektu w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem 
jest niższy minimalny próg kosztów kwalifi kowanych projektu, 
obniżony z 5 do 1 mln zł. Rozszerza się także katalog wsparcia. 
Włączono możliwość fi nansowania innowacji procesowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wraz z regu-
laminem dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informacja na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

RynekPierwotny.pl – największy portal nowych mieszkań i domów, posia-
dający w swojej bazie ponad 2.000 inwestycji i 61.000 ofert.
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Stary dom do remontu Stary dom do remontu 
Kupno domu to jak każdy z nas wie, bardzo poważna 

decyzja, które łączy się przede wszystkim z dużym 
nakładem fi nansowym, mnóstwem czasu spędzonym 

na poszukiwaniach tego idealnego, a później na załatwianiu 
wszelkich formalności związanych z zakupem.

Co zrobić, żeby mądrze wydać pieniądze? Jak nie dać się oszu-
kać? Jak rozsądnie przeprowadzić tę inwestycję? Podpowiemy 
Wam, na co przede wszystkim zwrócić uwagę i o czym pamiętać 
kupując stary dom, który będzie 
wymagał remontu.

O tym, jak ważną inwestycją 
jest zakup domu, nikogo nie mu-
simy przekonywać. O ile podczas 
budowy nowego domu spodziewać 
się możemy dość przewidywalnych 
niespodzianek (jeśli pracuje dla nas 
doświadczona ekipa budowlana), 
o tyle stary dom jest zwykle wielką 
niewiadomą, zwłaszcza dla laika.

Poszukując domu idealnego 
na rynku wtórnym, które według 
własnych pomysłów będziecie mo-
gli wyremontować, łatwo popaść 
w niezdrowy entuzjazm, który 
utrudni rozsądne podejście do in-
westycji. Laikom wydaje się często, 
iż każdą przysłowiową dziurę da się załatać, ściany przestawić, 
a zapadający się dach – odrobinę podnieść.

Przygotowując się do tak poważnej inwestycji, jaką jest re-
mont starego domu (w zależności od tego, w jakim jest stanie) 
najlepiej zasięgnąć porad doświadczonych fachowców i wraz 
z nimi wybrać się na oglądanie Waszych przyszłych, wymarzonych 
czterech kątów. Sprzedającym zależy zwykle na szybkiej sprzedaży 
i często maskują to, czego laik dostrzec nie potrafi . W internecie 
znajdziecie mnóstwo historii ludzi, których zakup starego domu 
okazał się ich życiowym błędem, za który musieli słono zapłacić.

O czym pamiętać przede wszystkim?
1) Sprawdźcie, jaki jest stan prawny domu, który zamierza-

cie kupić.
Od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości powinniście 

zacząć. To, co należy skontrolować to księga wieczysta danego 
budynku oraz wypis z rejestru gruntów dla danej działki. Uczciwy 
sprzedający nie będzie miał żadnego problemu z udzieleniem 
wglądu do dokumentów. Zdecydowanie wystrzegajcie się zakupów 
nieruchomości o skomplikowanej sytuacji prawnej oraz sprzeda-
jących, którzy od początku utrudniać będą wgląd do dokumentów.

2) Dokonajcie analizy wnętrza oraz tego, jakiego remontu 
będzie ono wymagało.

Zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, obejrzyjcie dom 
dokładnie wraz z zaufanym fachowcem. Zajrzeć powinniście 
dosłownie i w przenośni w każdy możliwy kąt, aby mieć pewność, 
że nie przeoczyliście żadnych istotnych elementów, które mogą 
generować dodatkowe koszty. Sprawdźcie stan sufi tów, ścian, 

posadzek, stolarki (okna i drzwi) głównie pod kątem wyelimi-
nowania błędów konstrukcyjnych.

3) Sprawdźcie, w jakim stanie jest elewacja.
To, w jakim stanie znajduje się elewacja zewnętrzna, jest 

sprawą właściwie kluczową, jeśli nie chcecie ponosić zbyt du-
żych kosztów związanych z remontem. To na co należy zwrócić 
uwagę to pęknięcia, zacieki, sposób ocieplenia budynku i jego 
stan po użytkowaniu przez poprzedniego właściciela. Sprawdźcie 

też, czy opaska wokół domu jest 
w dobrym stanie i ile pracy Was 
czeka, żeby doprowadzić wszystko 
do zadowalającego Was stanu.

4) Zwróćcie uwagę na stan fak-
tyczny instalacji.

Bardzo ważną częścią zakupu 
domu do remontu jest sprawdze-
nie wszystkich instalacji (wodnej, 
elektrycznej i grzewczej), jakie się 
w danym budynku znajdują. Do ich 
znalezienia (zwykle są ukryte) po-
trzebna będzie Wam dokumentacja 
techniczna. Tutaj zdecydowanie 
potrzebny będzie fachowiec, który 
oceni czy ten zakup się opłaca.

5) Sprawdźcie dokładnie stan dachu, strychu i podpiwni-
czenia, jeśli takowe się w domu znajdują.

Nie mniej ważnymi determinantami podczas podejmowania 
decyzji o zakupie są: wygląd i stan dachu, poddasza i piwnicy oraz 
kondycja komina. To, na co koniecznie musicie zwrócić uwagę 
to występowanie wilgoci i zagrzybienia. Nieuczciwi sprzedawcy suszą 
zawilgocone miejsca przed umówionym spotkaniem z potencjalnym 
kupującym. Aby nie dać się oszukać przyjrzyjcie się metalowym ele-
mentom, jeśli będą silnie zardzewiałe, podejdźcie do zakupu bardzo 
ostrożnie i koniecznie skontaktujcie się z fachowcem.

6) Wypiszcie, przeanalizujcie i podsumujcie możliwe kosz-
ty konieczne do poniesienia oraz zostawcie duży zapas 
na nieoczekiwane sytuacje, które, tak czy inaczej, Was 
spotkają.

Najtrudniejszy element planowanego zakupu to próba pod-
sumowania czekających na Was kosztów. Warto podejść do tego 
bardzo rozsądnie i przeznaczyć dodatkowe nakłady fi nansowe, 
które można będzie wykorzystać w razie nieoczekiwanych sy-
tuacji, czyli wówczas, kiedy odkryjemy coś, czego wcześniej nie 
dostrzegliśmy.

Joanna Herstowska

RynekPierwotny.pl
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Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 

Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku została nominowana 
w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2019. Najlepszą inwestycję 
w Polsce z grona 25 nominowanych w tym konkursie wybierają 
również internauci.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku została zakwalifi kowana 
do drugiego etapu konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019. Teraz 
z grona 25 nominowanych członkowie Rady Konsultacyjnej wybiorą 
10 najlepszych inwestycji komunalnych z całej Polski, które zostały 
oddane do użytku w 2018 r. (także tych zrealizowanych w co najmniej 
50 proc. do końca grudnia 2018 r.) Zwycięzców poznamy w maju 
podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Niezależnie od wskazań członków Rady Konsultacyjnej swojego 
jednego faworyta w głosowaniu wybierają także internauci. Oddanie 
głosu na Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku nie wymaga rejestracji 
na portalu. Głosowanie na stronie www.portalsamorzadowy.pl trwać 
będzie do 6 maja, do godziny 12.00.

Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół 
Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zbudowane zostało 
w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”. Powstało 
w podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym budynku o powierzchni 
prawie 4 tys. m2. Zainstalowano w nim odnawialne źródła energii 
(pompy ciepła, instalacje solarne, panele fotowoltaiczne, turbinę wia-
trową), które będą wykorzystane do celów dydaktycznych. W ramach 
tego przedsięwzięcia wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt 
i bezprzewodowy dostęp do internetu. Z nowoczesnych pracowni 
praktycznej nauki zawodu korzystać będą m.in. przyszli technicy 
budownictwa, drogownictwa, urządzeń sanitarnych i geodeci.

Projekt „Wiemy więcej – budujemy więcej” w ramach, którego 
zrealizowano inwestycję, objął także tzw. działania miękkie związane 
z podniesieniem poziomu kształcenia zawodowego (za prawie 4 
mln zł). Całkowita wartość projektu „Wiemy więcej – budujemy wię-
cej” to prawie 21 mln zł. Dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyniosło ok. 10,4 mln zł, a z Europejskiego 
Funduszu Społecznego prawie 4 mln zł.

www.bialystok.pl

P   
Na stawach przy ul. A. Mickiewicza/Cz. Miłosza i przy ul. 

A. Fredry rozpoczął się montaż specjalnych platform. Będą nie 
tylko służyły ptakom, ale też przyczynią się do oczyszczania wody.

W pierwszej lokalizacji, na stawach przy ul. A. Mickiewicza/
Cz. Miłosza, znajdzie się 6 platform (4 obsadzone roślinnością 
i 2 żwirowe). Natomiast w drugim miejscu, przy ul. A. Fredry, 
pojawi się 5 platform (3 obsadzone roślinnością i 2 żwirowe).

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca dostarczył pływające 
platformy w kształcie trójkątów, które można łączyć w moduły. 
Elementy konstrukcji narażone na korozję są ocynkowane. 
Platformy są też odporne na mróz i działanie lodu oraz przysto-
sowane do wahań poziomu wody.

Platformy będą nie tylko służyły ptakom, ale też przyczynią 
się do oczyszczania wody. Nasadzone na specjalnym podłożu 
rośliny z czasem wykształcą gęsty system korzeniowy, który będzie 
oczyszczał wodę z nadmiaru związków azotowych.

www.bialystok.pl

S   ...S   ...

Małe mieszkanie Małe mieszkanie 
Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zakup 

małego mieszkania. Czy to oznacza, że żyje im się mniej 
komfortowo? Nic bardziej mylnego. Nawet niewielką 

przestrzeń można urządzić stylowo i wygodnie – wystarczy 
odrobina kreatywności oraz sprytne meble i gadżety, 
dostępne między innymi w klubie zakupowym Bonami.pl.

Każdy zapewne wie, jak istotną rzeczą w przypadku małych 
przestrzeni jest umiejętne zagospodarowanie każdego metra 
kwadratowego. Adekwatnie dobrane i ustawione meble, ścienne 
dekoracje oraz jasne ściany i lustra potęgujące wrażenie prze-
stronności to klucz do sukcesu w aranżacji tego typu wnętrza. 
Marta Kmošenová, ekspert klubu zakupowego Bonami.pl pod-
powiada, jak poradzić sobie z wyzwaniami podczas urządzania 
małego mieszkania.

ROZŚWIETL SIĘ!

Pod łogi  oraz  śc iany 
w rozjaśniających odcieniach 
to bezdyskusyjnie idealny 
wybór przy niedużych wnę-
trzach. Jasne tonacje sprawią, 
że mieszkanie wyda się bardziej 
przestronne. – „Doświetlenie 
oraz otwarcie przestrzeni 
przy małym metrażu jest 
bardzo ważne. Delikatna ko-
lorystyka oraz prostota, która 
jest charakterystyczna dla 
stylu skandynawskiego ide-
alnie wpisze się w aranżacje 
niewielkich przestrzeni oraz 
nada przytulności i spokoju. 
Minimalistyczny fotel Karup 
Boogie w odcieniach szarości 
w połączeniu ze ścianą w kolorze kości słoniowej to stylowy duet, 
dzięki któremu nasze lokum zyska na harmonii, a wystrój wyda 
się bardziej spójny” – doradza Marta Kmošenová, ekspert klubu 
zakupowego Bonami.pl. Nie tylko jasne ściany, ale i duże lustra 
spowodują wrażenie głębi oraz przestronności naszych czterech 
kątów. Duże lustro do wieszaka Karup Hongi z oferty klubu za-
kupowego Bonami.pl, to wirtuozerski element dekoracji, który 
podaruje wizualnie kilka metrów więcej niż w rzeczywistości.

GOŚCIE, GOŚCIE

Wizyty gości 
zawsze są wielką 
przyjemnością, 
jednak problem 
pojawia się, kiedy trzeba ich przenocować, a miejsca nie jest 
zbyt dużo. Brak pokoju gościnnego oraz mały metraż mieszka-
nia spędzają sen z powiek – w przenośni i w sensie dosłownym. 
Zaczynamy główkować nad jak najlepszym rozwiązaniem dla przy-
byszów, jak i dla nas. Na szczęście świat wnętrzarski oferuje wiele 
sztuczek, dzięki którym przenocowanie najbliższych nie będzie już 
wiązało się z koszmarem. W opozycji do materaców dmuchanych, 
marka Karup stworzyła materac Bed in Bag Vision, dostępny 
w klubie zakupowym Bonami.pl, który jest wykonany w 70% 
z bawełny, a przy tym zajmuje mało miejsca i jest łatwy w prze-

chowywaniu. Eleganckie 
wykończenie oraz komfort 
sprawią, że ugościmy naj-
bliższych po królewsku.

BUŁKA Z MASŁEM

W małej kuchni każdy 
centymetr jest ważny. Aby 
w stu procentach wyko-
rzystać skromny metraż, 
warto zdecydować  się 
na różnego rodzaju spryt-
ne patenty. Zamontowanie 
w szafkach wysuwanych 
półeczek na pojemniki 
z przyprawami Metaltex, 
bądź uchwytu na pokryw-
ki Metaltex, dostępnych 
w klubie zakupowym 
Bonami.pl, to kapitalny 

sposób na wykorzystanie każdego zakamarka niewielkiej po-
wierzchni. Co więcej, dzięki tym drobiazgom zarówno na blacie, 
jak i w szafkach zapanuje porządek, a ulubiona przyprawa będzie 
w zasięgu ręki. – „W niedużych kuchniach bardzo istotne jest 
zachowanie ładu oraz zagospodarowanie każdego centymetra 
– w szczególności wtedy, gdy kuchnia ma niespełna kilka me-
trów. W organizacji pomogą nam takie akcesoria jak pojemniki 
na przyprawy czy uchwyt na kubki pod półkę Metaltex Spider 
Mug”, podpowiada Marta Kmošenová, ekspert klubu zakupo-
wego Bonami.pl.

SPRYTNE PUDEŁKA

Osobna garderoba w małym mieszkaniu to rzadkość. Zwykle 
miejsca wystarcza tylko na dużą szafę. Jeśli jednak dobrze zago-
spodarujemy miejsce – to wszystko uda się zmieścić. Możemy 
na przykład podzielić swoja szafę na pory roku, a rzeczy obecnie 
nieużywane zabezpieczyć w worku próżniowym Dompak Space, 
dł. 80 cm. Taki sam podział możemy zastosować także w przy-
padku obuwia, zabezpieczając je w organizerze na 12 par butów 
Dompak Ella, dostępnym w klubu zakupowym Bonami.pl.

NP
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 BIA YSTOK, 159m², dzia ka 375, os. Dojlidy 
Górne, NOWA INWESTYCJA dwóch domów 
wolno stoj cych! Przyjmujemy mieszkanie w 
rozliczeniu! Realizacja III kw.2019. 515.000 z   

 BIA YSTOK, 30000m², os. Bia ystok-zab udów, 
OKAZJA!!! INWESTYCYJNA, PI KNA, du a 

dzia ka przy trasie Bia ystok-Zab udów, warunki 
zabudowy 26, 67z  m²! 770.000 z   

 BIA YSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy wiat, os. 
Centrum, WYJ TKOWA, najlepsza lokalizacja w 
Bia ymstoku, ceg a, wspólnota, m.postojowe na 

posesji, do remontu 296.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, ul. w. Rocha, os. Centrum, lokal 
30, 3m² I pi tro w kamienicy z 2000r. Obecnie 
gabinet medyczny, idealy równie  jako biuro, 

siedziba firmy, us ugi 166.650 z   

 BIA YSTOK, ul. Sienkiewicza, os. Sienkiewicza, 
KOMFORTOWY, 152m² IV pi tro-winda, 2002r.

kamienica, wspólnota, na biuro, kancelari , us ugi 
medyczne, edukacyjne! 950.000 z  +VAT do uzg. 

 GRABÓWKA, 172m², dzia ka 533, NOWA oferta 
dwóch wolno stoj cych budynków mieszkalnych z 

wbudowanym gara em ka dy. UWAGA! W 
rozliczeniu mieszkanie -opcja! 515.000 z   

 LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, pr d, woda, 
kanalizacja, warunki zabudowy, drewniany domek 

rekreacyjny + gara , atrakcyjna 109.000 z   

 SKRYBICZE, 2051m², pr d, woda, gaz, 
kanalizacja, ATRAKCYJNA, budowlana, warunki 

zabudowy, w pobli u przystanek MPK, dobry 
dojazd! 184.000 z   

  L  

C   –   ?

Coraz więcej inwestorów decyduje na się ciepły montaż 
stolarki okiennej. Dlaczego warto go wybrać i czym różni się 
od metod tradycyjnych? Na te pytania opowiada Rafał Buczek 
– ekspert z fi rmy Awilux.

Ciepły montaż nazywany jest również montażem war-
stwowym. Jest to technologia, która zapewnia dużo większą 
szczelność niż tradycyjny montaż stolarki otworowej. Sprawdzi 
się w przypadku budowy domów i mieszkań energooszczędnych.

Nowoczesne domy i okna są coraz cieplejsze. Stolarka 
energooszczędna posiada współczynnik przenikania ciepła 
Uw na poziomie 1,3 W/(m2.K), a pasywna – nawet poniżej 
0,8 W/(m2.K). Coraz częściej spotykamy profi le docieplone 
wkładkami termicznymi oraz potrójne szyby. By cały dom speł-
niał surowe wymagania dotyczące energooszczędności, należy 
zdecydować się także na ciepły montaż stolarki. Wstawienie 
okien tradycyjnym sposobem sprawi bowiem, że stracą one 
swoje parametry szczelności, co przełoży się na straty energii 
dla całego domu.

– Tradycyjny montaż oparty jest na piankach montażo-
wych. Produkt ten przy dłuższym wystawieniu na działanie 
czynników zewnętrznych zaczyna zmieniać kolor, a nawet roz-
sypywać się, ponieważ pochłania wilgoć. Sprawia to, że tracimy 
tak ważne uszczelnienie. W przypadku ciepłego montażu okno 
jest dodatkowo zabezpieczone foliami. Od zewnętrznej strony 
montujemy folię paroprzepuszczalną, która wypuszcza wilgoć 
z przestrzeni między oknem a murem, natomiast od wewnątrz 
znajduje się folia paroszczelna, która sprawia, że naturalna 
wilgoć wytworzona w domu podczas codziennych aktywności 
nie przedostaje się do przestrzeni międzyokiennej. Dzięki temu 
uszczelnienie pozostaje suche – mówi Rafał Buczek, ekspert 
z fi rmy Awilux, producenta okien i drzwi.

Coraz częściej stosuje się tzw. folię rozprężną, która elimi-
nuje konieczność stosowania pianek montażowych. Posiada 
ona właściwości uszczelniające, a także ma funkcję paroszczelną 
i paroizolacyjną. Zastosowanie folii rozprężnej zdecydowanie 
przyspiesza montaż okien, bo zamiast klejenia taśm z obu 
stron profi lu i muru stosujemy tylko jeden produkt. Folię taką 
nakleja się wzdłuż boku ościeżnicy przed zamontowaniem 
okna w otworze.

– Decydując się na wymianę stolarki okiennej, warto 
zasięgnąć porady fachowca, który doradzi, co najlepiej się 
sprawdzi. Należy pamiętać, że przy montażu okien, ważna 
jest również kwestia grubości muru oraz warstwa ocieplenia, 
dlatego tylko specjalista może podpowiedzieć nam, jaki rodzaj 
montażu sprawi, że wszystko będzie ze sobą współgrało – mówi 
Rafał Buczek.

Ciepły montaż najlepiej zastosować do wszystkich okien 
w obiekcie. Ta technologia sprawdzi się w domach energooszczęd-
nych i pasywnych. Jak dodaje ekspert z fi rmy Awilux: – Okna to 
newralgiczne miejsca, przez które ucieka ciepło. Chcąc stworzyć 
ciepły dom czy mieszkanie, warto zdecydować się na ciepły mon-
taż. Niewielki dodatkowy koszt takiego zabiegu bardzo szybko się 
zwróci. Kwestią decydującą o wyborze tradycyjnego montażu jest 
jego mniejsza czasochłonność, jednak producenci coraz częściej 
zaskakują nas wielofunkcyjnymi rozwiązaniami, które w przy-
szłości skrócą także czas ciepłego montażu.

NP

N  N  

Jak urządzić wnętrze Jak urządzić wnętrze 
w stylu lo  ?w stylu lo  ?
Kiedyś – przymus i efekt recesji, dzisiaj – synonim 

luksusu, minimalizmu oraz funkcjonalności. Styl 
industrialny przybył do nas z Ameryki i na trwałe 

wpisał się w polskie, nowoczesne wnętrza.

Oryginalnie loftami nazywało się budynki przemysłowe, 
zaadaptowane na mieszkania. Ich charakterystycznymi cechami 
była duża przestrzeń, wysokie sufi ty, surowa cegła, beton oraz 
widoczne elementy instalacji sanitarnych.

Współcześnie styl industrialny z powodzeniem możemy 
wprowadzić do tradycyjnych mieszkań, a nawet do kawalerek 
czy pojedynczych pomieszczeń. Jeśli dysponujemy otwartymi 
powierzchniami, nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem 
naturalnego efektu. Jak samodzielnie stworzyć funkcjonalny loft? 
Poniżej kilka wskazówek.

ŚCIANKOM DZIAŁOWYM MÓWIMY (ROZSĄDNE) „NIE”!

– Unikaj podziałów na przestrzeń kuchni, jadalni oraz salonu. 
Wnętrze w stylu loft to w zasadzie jedno, otwarte pomieszczenie. 
Jeśli konieczne już są ścianki działowe, to należy je wykończyć 
naturalnymi materiałami. Idealna będzie stara cegła, beton, 
drewno czy pustaki szklane – mówi Adam Jakubowski ze sklepu 
Arte Galeria z Centrum Handlowego Fasty.

Na początku warto zawsze sprawdzić, których ścianek może-
my się pozbyć i jakie to będzie miało konsekwencje dla wyglądu 
całego domu lub mieszkania. Przy czym należy pamiętać, że nie 
jest to wymóg konieczny. Jeśli z jakiś powodów nie chcemy pro-
wadzić prac wyburzeniowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
wprowadzić do poszczególnych pomieszczeń wyłącznie elementy 
stylu loftowego. Podstawową zasadą jest tu bowiem funkcjonal-
ność – uważasz, że prowadzenie domu jest wygodniejsze przy 
zamkniętej kuchni? Śmiało, nie rezygnuj ze swoich upodobań. 
Industrial to przede wszystkim wolność i wygoda!

DREWNO I METAL

  – Do stylu loftowego świetnie nadają się meble, które cha-
rakteryzuje surowość i prostota oraz chłodne, stonowane barwy. 
Najczęściej są to meble duże, solidne i bardzo funkcjonalne 
– tłumaczy Tomasz Pietrzycki ze sklepu Podlasiak z CH Fasty.

Wyposażenie w stylu industrialnym wykonane jest głów-
nie z drewna oraz metalu. To dlatego głównym punktem 
pomieszczenia często nie jest kanapa, ale pokaźnej wielkości, 
drewniany stół na metalowych nogach, nad którym wisi sty-
lizowana lampa.

– Cechą charakterystyczną mebli w stylu loft jest ich natu-
ralizm i minimalizm formy, dlatego wytwarzane są wyłącznie 
z surowców naturalnych. Do tego dochodzą metalowe ramy 
oraz okucia „rodem ze starej fabryki” w postaci prętów, profi li 
stalowych, siatki, designerskich zamków lub zawiasów – tłumaczy 
Adam Jakubowski i dodaje: – Wykończenie elementów stalowych 
lakierem bezbarwnym albo pomalowanie ich na kolor czarny, 

grafi towy lub biały, sprawią, że meble będą miały jeszcze bardziej 
indywidualny charakter.

OŚWIETLENIE MA ZNACZENIE

Lofty mogą kojarzyć się z ciemnymi przestrzeniami, ale warto 
wiedzieć, że światło jest ich nieodłącznym elementem. Koniecznie 
należy więc zadbać o odpowiedni dopływ promieni słonecznych 
i zrezygnować z fi ranek czy zasłon. Oprócz tego, charakteru naszej 
aranżacji dodadzą lampy.

– Oświetlenie w loftach gra pierwsze skrzypce. Najlepiej 
w tego typu pomieszczeniach wyglądają lampy wykonane z me-
talu, mosiądzu, aluminium lub betonu, wyposażone w metalowe 
klosze w kolorze czarnym. Idealnym dodatkiem jest także łańcuch, 
który nawiązuje do stylu postindustrialnych fabryk – podsumo-
wuje Tomasz Pietrzycki.

ODKRYJ SUROWOŚĆ ŚCIAN I KOLOR DODATKÓW

Loftowe ściany kochają beton i cegłę, dlatego zawsze warto 
sprawdzić, czy pod warstwą tynku nie kryje się piękna, surowa 
powierzchnia. Jeśli nie dopisze nam szczęście, zawsze można 
skorzystać z materiałów dekoracyjnych, łatwo dostępnych w mar-
ketach budowlanych.

Jednak beton i cegła nie muszą zdominować całej przestrzeni. 
Wystarczy, że zagoszczą na jednej ścianie lub sufi cie. Pozostałe 
powierzchnie można pomalować na biało lub szaro.

Czy loft musi być całkowicie surowy? Zdecydowanie nie! 
Aranżację świetnie ocieplą nam kolorowe dodatki. Żółta, czerwona 
lub fi oletowa kanapa, odważne poduszki, nietypowe krzesła czy 
kwiaty. Chłód czasami warto przełamać kontrastem, jednak należy 
to robić z umiarem. Industrial to minimalizm, dlatego jeden czy 
dwa odważniejsze elementy z pewnością wystarczą.

NIE CHCESZ ROBIĆ DUŻEGO REMONTU?

A co w sytuacji, gdy nie chcemy drastycznie zmieniać wyglądu 
naszego domu, ale podoba nam się loft? Nic straconego. Obecnie 
w sklepach znajdziemy mnóstwo mebli i dodatków stylizowanych 
na styl industrialny, które odmienią nasze wnętrze. Czasami wy-
starczy nowy stolik do kawy, komoda czy loftowa lampa, by dodać 
pomieszczeniom nieco charakteru.

NP
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MIESZKANIA

 BIA YSTOK, 2 pokoje, os. Tysi clecia, 
powierzchnia: 45, 70m², pi tro: 1, cena: 1100z + 

czynsz 410z  + pr d+ gaz, standard: do 
wprowadzenia. 1.510 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pi tro; 4 oddzielne 
pokoje; cena: 2700z +pr d+woda+gaz; 1-

stanowiskowy gara  w cenie 150z  miesi c. 2.400 
z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 40.28m², 4p., ul. Pu askiego, os. 
Nowe Miasto, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
ceg a, umeblowane, okna PCV, dwa oddzielne 

pokoje, balkon, piwnica 220.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.70m², 1p., os. Przydworcowe, 
ks. wieczysta, p yta, okna PCV, spó dz., w as., 

Przestronne, dwustronne mieszkanie do remontu, 
balkon oraz piwnica 220.000 z  do uzg. 

 BIA YSTOK, 57.90m², 3p., ul. Dziesi ciny, os. 
Dziesi ciny, ks. wieczysta, do wprowadzenia, 

p yta, okna PCV, w as., czynsz ok.380z , piwnica 
oraz balkon. 215.000 z  do uzg. 

 BOGUSZEWO, 130m², dzia ka 2191, ceg a, 
wolno stoj cy, z budynkiem gospodarczym oraz 

warsztatem, dom po kapitalnym remoncie, 
atrakcyjna okolica. 400.000 z  do uzg. 

 D BRÓWKI, 171m², dzia ka 370, ceg a, stan 
surowy zamkni ty, bli niak, 5 pokoi, 4 sypialnie, 

okna pcv, gara  1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 
320.000 z  do uzg. 

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

wspania y ogród,  690.000 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, 337m², dzia ka 530, os. 
Jaroszówka, murowany, wolno stoj cy, atrakcyjny, 

do wprowadzenia 599.000 z  do uzg. 

DOMY

 BIA YSTOK, 784m², pr d, woda, kanalizacja, os. 
Zagórki, 22 kszta tne dzia ki o powierzchni od 784 
m² do 1459 m², dojazd drog  asfaltow . 117.600 z  

do uzg. 

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

1025 m², 246z  m² 175.644 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. 

 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.

 BIA YSTOK, 1667m², ogrodzona, pr d, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Mickiewicza, budynek o 

przeznaczeniu handlowym, us ugowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 38m². 1.100.000 

z  do uzg. 

DZIA KI



KUPIĘ
MIESZKANIA

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

KREDYTY hipoteczne i ubezpiecze-
nia majątkowe. 500-841-661  BIAŁ 

KUPIĘ bezpośrednio od właściciela, 
mieszkanie do remontu. 501-273-
007  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę w Białymstoku do 
145 000 zł może być do remontu 
proszę o informacje rozważę każdą 
propozycję, zakup za gotówkę. 531-
757-000  BIAŁ 

KUPIĘ kawalerkę, może być do re-
montu, całe woj. podlaskie mazo-
wieckie, warmińsko mazurskie.  790-
324-705  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie do 260.000zł po-
wyżej 60m², do 3 piętra, Białystok. 
510-378-527  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie do remontu. 
Parter, 1 lub drugie piętro. 3 lub 4 
pokoje . Osiedle Piasta lub inne .48 
metrów i więcej.  200.000 zł do uzg. 
727429479  BIAŁ 

K U P IĘ  mieszkanie lub dom, 
Białystok. 3.000 zł m² do uzg. 503-
391-530, 518332401  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w B-stoku na ul. 
Waszyngtona lub okolice, 2-3 po-
kojowe, do 10 lat. 665-741-797  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 
3 piętra, do 220.000zł, 1 lub 2 poko-
je, nowe budownictwo, najchętniej 
ul. Słonimska, Starobojarska. 531-
540-521  BIAŁ 

KUPIĘ mieszkanie w Rybołach, do 
40m², zadbane, do wprowadzenia, 
z balkonem, do 50.000zł. 728-860-
389  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie do remontu lub 
dom, Białystok obrzeża, w rozsądnej 
cenie.  3.000 zł do uzg. 503-391-530, 
518332401  BIAŁ 

KUPIE mieszkanie lub dom do re-
montu Białystok.  3.000 zł  503-391-
530, 518332401  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 

 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 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 domek lub działkę obręb 
Białystok, Doktorce i okolice tej tra-
sy, Białystok, Koplany, Juchnowiec 
okolice. 65.000 zł  669-236-281  
BIAŁ 

 Kupię stary dom lub go-
spodarstwo w okolicach Bia-
łegostoku, osoba prywat-
na. 602-717-353  BIAŁ 

MASZ problem ze sprzedażą domu? 
Możemy Ci w tym pomóc. Zgłoś się 
do nas a sam się przekonasz, że było 
warto! 5.000 zł do uzg. 574-737-543  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

S I E D L I S KO lub dzia łkę  z do-
mem do remontu, bezpośrednio. 
510-484-476 

LOKALE

 Kupię lokal najchętniej na du-
żym osiedlu, od 25m² do 50m² 
Białystok 600-188-244  BIAŁ 

GARAŻE
KUPIĘ garaż blaszak. 696-950-525  
HAJ 

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

DZIAŁKI
AUGUSTÓW, 1000m², Kupię dział-
kę pod budowę domu.  504-645-
837  AUG 

DZIAŁKĘ budowlaną do 2000 mkw, 
okolice Kuriany, Halickie. 512-048-
745  BIAŁ 

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

KUPIĘ działkę budowlaną 700-
800m², gmina Wasilków 536-709-
700  BIAŁ 

KUPIĘ działkę budowlaną lub sie-
dlisko do 20km od B-stoku, do 
50.000zł. 790-324-705  BIAŁ 

K U P IĘ  dzia łkę  budowlaną  w 
Choroszczy do 80 zł m². 601-513-
748  BIAŁ 

K U P IĘ  dzia łkę  w sąsiedztwie 
Białegostoku. 692-776-897  BIAŁ 

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

KUPIĘ las z gruntem lub do wycinki. 
516-299-093 

KUPIĘ siedlisko na podlasiu, zadba-
ne, do wprowadzenia, do 80.000zł. 
728-860-389 

KUPIĘ siedlisko ok. Białegostoku, do 
170.000zł. 531-540-521  BIAŁ 

KUPIĘ siedlisko, gmina Wasilków. 
536-709-700  BIAŁ 

KUPIĘ ziemię rolną w powiecie au-
gustowskim. Interesują mnie miej-
scowości: Strękowizna; Szczebra; 
Sokolne; Nowinka. Oferty proszę 
kierować na nr 510-909-941  AUG 

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 dużą łąkę z dopłatami ARiMR. 
604-447-716  BIAŁ 

KUPIE siedlisko wiejskie w dobrym 
stanie, do 20tyś. 577-973-815 

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę lub 
kupię gmin. Andrzejewo, Szumowo, 
Zaręby Kościelne do 1000zł za 1ha. 
609-320-169  ZAM 

WYCINKA skup lasu, drewna, so-
sna, świerk PODLASKIE pozyskanie 
wysokie ceny 250 zł do uzg. 735-
160-749  BIAŁ 

WYDZIERŻAWIĘ ziemie orną 4ha, 
gmina Zambrów i sąsiednie gminy. 
698-055-987  ZAM 

ZIEMIĘ rolną, gm. Czyże, Milejczyce, 
Hajnówka. 666-528-681  WYS 

1-POKOJOWE
ŚWIĘTAJNO, 20m², mieszkanie z 
garażem nad jeziorem. 75.000 zł  
519-401-998  OLE 

B S T O K ,  2 2 . 6 0 m ²,  4 p . ,  u l . 
Nowogródzka, bez windy, blok z 
cegły, mieszkanie słoneczne, po re-
moncie, kuchnia z oknem. 160.000 
zł  606-494-837  BIAŁ 

B STOK, 39.80m², 4p., os. Centrum, 
cegła, okna PCV, spółdz. włas., 2 bal-
kony, piwnica, winda, do remontu 
i własnej aranżacji, CEN-MS-1266 
199.000 zł  507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 21.15m², 1p., ul. 
Św.mikołaja, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, po re-
moncie, okna PCV, z balkonem w 
pełni umeblowana i wyposażona 
w agd 175.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 25.50m², 4p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., idealne na inwestycję, do 
odświeżenia, łatwy dojazd do cen-
trum, loggia 159.000 zł  501-738-393  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 31m², 1p., os. Bacieczki, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas. 
176.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², 3p., ul. Pogodna, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., 3 min od 
Politechniki Białostockiej 215.000 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 36m², 3p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., do własnej aranżacji, 
z 1997r 179.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

2-POKOJOWE
ŁAPY, 33.10m², 1p., ul. Konopnickiej, 
funkcjonalny i nowoczesny rozkład 
pomieszczeń z możliwością na tym 
etapie przearanżowania ustawień 
ścian działowych. 132, 45 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

 B STOK, 32.70M², 2P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 
BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 

176.600 zł  721-999-721  BIAŁ 
B STOK, 32m², 1p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, Okazja, 2 pokoje z bal-
konem, umeblowane, winda, atrak-
cyjna cena, Oferta 1361 169.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 36.90M², 7P., OS. 
ANTONIUK, 2 POKOJOWE, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
189.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 

B STOK, 36m², 4p., os. Dziesięciny, 
płyta, okna drewniane, spółdz. 
włas., ustawne pokoje, balkon, 
atrakcyjna cena, spokojna okolica, 
Oferta 1360 187.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42.20m², 1p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
po remoncie, okna PCV, dobra lokali-
zacja, balkon, piwnica, CEN-MS-1336 
246.000 zł  531-790-139, (85)307-09-
75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 42m², ul. Broniewskiego, os. 
Antoniuk, 3 piętro, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
pcv, własnościowe, komfortowe. 
252.000 zł  609-005-595  BIAŁ 

B STOK, 43m², os. Bojary, cegła, 
umeblowane, okna PCV, włas., 
parter, piwnica, do odświeżenia, 
CEN-MS-1338 239.000 zł  531-790-
139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 44.70M², 4P., UL. ŻABIA, 
CEGŁA, SOKOŁOWSCY 

NIERUCHOMOŚCI. 250.000 zł  
696-419-900, (85)742-88-48  BIAŁ 

B STOK, 44m², 3p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, włas., atrak-
cyjna lokalizacja, blisko politechni-
ki, balkon, idealne pod wynajem, 
Oferta 1344 249.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 47M², UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWE, 47 51 M², 2POK, 
IIIP, ANTRESOLA, STAN 
DEWELOPERSKI. 250.000 
zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 48.30m², os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, po remoncie, okna PCV, 
spółdz. włas., parter, balkon, piw-
nica, ciche, CEN-MS-1323 239.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.29m², 11p., os. Bema, do 
wprowadzenia, umeblowane, płyta, 
okna PCV, włas., widok-panorama 
miasta, atrakcyjna lokalizacja, blisko 
PB, CEN-MS-1242 250.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 50.50m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblo-
wane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., zadbane, duży balkon, cen-
-ms-946 195.000 zł do uzg. 531-
790-139, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 52m², 4p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, cegła, spółdz. włas., 
Ścisłe centrum, ustawne, balkon, 
doskonała inwestycja, Oferta 1357 
255.000 zł  531-790-139, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 53.75m², os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowa-
ne, okna PCV, włas., piwnica, bal-
kon, idealna lokalizacja, niski czynsz, 
CEN-MS-1201 230.000 zł  531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 65.06M², 5P., UL. 

BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 
STAN DEWELOPERSKI. 351.324 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B I A ŁY S T O K ,  2 8 m ²,  2p. ,  u l . 
Dziesięciny, os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., balkon, piwnica.. 
222.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  32m²,  4p. ,  os . 
Przydworcowe, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., dobry stan, idealne 
na inwestycję 162.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  32m²,  7p. ,  os . 
Białostoczek, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
spółdz. włas., po remoncie, balkon 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 33m², 2p., ul. Sybiraków, 
os. Sybiraków, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., nowe, zrobione 
259.000 zł  883-302-750, (85)742-40-
16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  3 4 . 4 0 m ² ,  u l . 
Waryńskiego, os. Centrum, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, cegła, po 
remoncie, okna PCV, włas., Po gene-
ralnym remoncie. 245.000 zł  576-
070-706  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, do wprowadzenia, 
płyta, Po remoncie, do wprowa-
dzenia się, z balkonem i piwnicą. 
239.000 zł  576-070-704  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.70m², 2p., ul. Hallera, 
os. Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, po remoncie, okna 
PCV, włas. 235.000 zł  576-070-704  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35.80m², 8p., os. 
Bojary, ks. wieczysta, cegła, włas., 
oddanie maj 2019r. 244.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 35m², ul. Akademicka, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
włas., do aranżacji, idealne na in-
westycję 245.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 38m², 3p., ul. 42 Pułku 
Piechoty, os. Wygoda, ks. wieczysta, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., rok budowy 
2013, sprzęty AGD 272.000 zł  883-
062-667  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3 8 m ²,  3p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica. 319.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 39.80m², 2p., ul. 
Sybiraków, os. Piasta, ks. wieczysta, 
okna PCV, Mieszkanie w stanie de-
weloperskim; przekazanie w grudniu 
2019 roku 229.195 zł  576-342-842  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 39m², 1p., ul. Towarowa, 
os. Piasta, balkon, piwnica, do za-
mieszkania od zaraz. 199.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 40.28m², 4p., ul. 
Pułaskiego, os. Nowe Miasto, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, dwa 
oddzielne pokoje, balkon, piwnica 
220.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 40.40m², 4p., ul. 
Brukowa, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, umeblowane, mieszkanie 
o niespotykanie gościnnym klimacie, 
blisko Opery, parku 269.000 zł  574-
737-543, (57)473-75-43  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., os. Bema, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, włas., idealne 
na wynajem 253.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 . 8 0 m ² ,  o s . 
Przydworcowe, do wprowadze-
nia, cegła, umeblowane, po re-
moncie, okna PCV, spółdz. włas., 
balkon, piwnica.. 249.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 4 m ²,  3p. ,  u l . 
Hetmańska, os. Młodych, do wpro-
wadzenia, cegła, okna PCV, włas., 
nowe 299.000 zł  883-302-750, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 45m², 4p., os. Leśna 
Dolina, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, włas., dwustronne, duży balkon 
199.000 zł  501-738-393, (85)744-80-
04  GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta 350.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 46m², 5p., ul. Jana 
Pawła II, os. Wysoki Stoczek, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas. 338.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYS TOK, 47.34m², 2p., ul. 
Atłasowa, pokój z aneksem kuchen-
nym, oddzielna sypialnia i łazien-
ka, komórka lokatorska. 230.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48.30m², 1p., ul. 
Lipowa, os. Centrum, do wprowa-
dzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas., doskonała lo-
kalizacja. 230.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 
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BIAŁYSTOK, 48m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, włas., po remoncie, 2 
balkony, świetna lokalizacja 260.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  4 8m²,  1p. ,  os . 
Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna PCV, 
włas., do zamieszkania, świet-
na lokalizacja, idealne na wyna-
jem 260.000 zł  501-738-393, 
(85)744-80-04  GRABOWSCY 
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 

B I A ŁY S T O K ,  4 8 m ²,  4 p. ,  u l . 
Gromadzka, os. Wysoki Stoczek, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
umeblowane, płyta, okna PCV 
229.000 zł  576-070-706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła 295.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  2p. ,  u l . 
Piłsudskiego, os. Centrum, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, spółdz. włas. 288.000 zł  883-
302-750, (85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Fabryczna, 
os. Centrum, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, włas., wysoki standard, 
duży balkon 345.000 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, okna drew-
niane, spółdz. włas., balkon log-
gia, piwnica.. 195.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 50.50m², 3p., os. 
Słoneczny Stok, płyta, spółdz. 
włas., do własnej aranżacji, od-
dzielne pokoje, duży balkon 194.900 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 51m², 1p., ul. Nowy 
Świat, os. Centrum, WYJĄTKOWA, 
najlepsza lokalizacja w Białymstoku, 
cegła, wspólnota, m.postojowe na 
posesji, do remontu 296.000 zł do 
uzg. 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 51m², os. Centrum, ks. 
wieczysta, cegła, okna PCV, ŚCISŁE 
CENTRUM, I piętro, do remontu, 
również jako lokata pod wynajem, 
biuro, gabinet, kancelarię 296.000 
zł  660-474-444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  52m ²,  4 p. ,  u l . 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
Dwupokojowe z balkonem i przy-
należną piwnicą, IV p. Idealne 
do rodziny lub pod inwestycję. 
255.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  52m ²,  4 p. ,  u l . 
Nowogródzka, os. Sienkiewicza, 
ks. wieczysta 255.000 zł  501-864-
419  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Bojary, do wprowadzenia, cegła, 
włas., Dwupokojowe mieszkanie, 
parter, po remoncie. 230.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 52m², ul. Warszawska, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
spółdz. włas., włas. 230.000 zł  600-
525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 54m², 3p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, spółdz. włas., 
Atrakcyjne mieszkanie w nowszej 
cegle. 285.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 56m², ul. Szarych 
Szeregów, os. Leśna Dolina, do 
wprowadzenia, cegła, po remoncie, 
okna drewniane, spółdz. włas., do-
skonały układ pomieszczeń. 232.000 
zł  535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

B I A LY S T O K ,  3 8 m ²,  3p. ,  u l . 
Wierzbowa, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, włas. 268.000 zł  604-209-607  
BIAŁ 

BIELSK Podlaski, ul. 3 Maja, do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, blok 
z 2010 roku 229.000 zł  534-025-
596  BIEL 

C Z E R E M C H A , 52m², 1p.,  ul . 
Fabryczna, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, okna 
PCV, włas., bud.gospodarczy i piw-
nica 75.000 zł do uzg. 606-534-112  
HAJ 

HAJNÓWKA, 37m², 2p., do wpro-
wadzenia, cegła, po remoncie, okna 
PCV, na osiedlu przy ul.Piłsudskiego. 
Zapraszam do obejrzenia. 100.000 
zł  505-178-323  HAJ 

KRYNKI, 48m², 1p., z garażem. 
90.000 zł  694-408-368  SOK 

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

SUWAŁKI, 42.50m², 2p., ul. Szpitalna, 
włas., z 2011r, częściowo umeblo-
wane, balkon, piwnica. 245.000 zł  
728-479-747  SUW 

ZABŁUDÓW, 40m², ks. wieczysta, 
umeblowane, włas., 2 pok, nowa 
cegła, 1990 rok, niski czynsz, blisko 
sklep i przystanek komunikacji au-
tobusowej, Oferta 1350 200.000 
zł  531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

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

 B STOK, 170.78M², 5P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

3 POK, STAN DEWELOPERSKI. 
990.524 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 48.06M², 1P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 
BALKON, STAN DEWELOPERSKI. 

250.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 48.09m², 3p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, świetna lo-
kalizacja, CEN-MS-1329 259.900 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 53.37M², UL. 
SOWLAŃSKA, OS. SKORUPY, 3 
POKOJOWE, PARTER, PÓŁ
NOCNO POŁUDNIOWE, 
MEGA SUPER CENA 4600ZŁ 
ZA M². (85)749-60-20  BIAŁ 

 B STOK, 53.51M², 2P., UL. 
TRANSPORTOWA, ULTRA SONATA, 
OGRÓD ZIMOWY, STAN DEWELO

PERSKI. 283.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 53.80M², 3P., UL. 
ANTONIUKOWSKA, CEGŁA, 

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI. 
245.000 zł  696-419-900, (85)742-88-

48  BIAŁ 
B S T O K ,  5 4 .10 m ²,  3 p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, atrakcyjne, CEN-MS-1313 
290.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 58.20m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica, balkon, nowocze-
sne, CEN-MS-1337 319.000 zł  531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 58.51M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, 3 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 336.433 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 58.80m², os. Piaski, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, okna PCV, włas., parter, piwni-
ca, balkon, CEN-MS-1321 295.000 
zł m² 531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 59.30M², UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, PARTER, 3 POK., 

TARAS OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 341.622 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 59.92M², 2P., UL. 
MAGAZYNOWA, ULTRA SONATA, 

DWA BALKONY, STAN DEWELOPER
SKI. 317.600 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 60.42M², 1P., UL. PIASTA 35, 
OS. BOJARY, STAN DEWELOPERSKI. 

356.478 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 
B STOK, 60m², 3p., os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna PCV, 
włas., garaż, piwnica, balkon, CEN-
MS-1238 328.000 zł m² 531-790-
133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 61M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 3POK, 
PARTER, OGRÓDEK, STAN 
DEWELOPERSKI. 319.800 
zł  733-900-723  BIAŁ 

B S T O K ,  62. 3 0 m ²,  1p . ,  o s . 
Mickiewicza, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, okna drew-
niane, spółdz. włas., duży balkon, 
ogromna piwnica, do odswieże-
nia, CEN-MS-1151 340.000 zł  507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², 2p., os. Centrum, do 
wprowadzenia, cegła, umeblowane, 
okna PCV, spółdz. włas., duży bal-
kon, piwnica, do odświeżenia, win-
da, CEN-MS-1239 275.000 zł m² 531-
790-133, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 62m², ul. Starobojarska, 3 
pokojowe, po remoncie. 270.000 
zł  510-910-750  BIAŁ 

 B STOK, 63.89M², 4P., UL. 
ANTONIUK FABRYCZNY, 

APARTAMENTY ANTONIUK, TARAS, 
WINDA, STAN DEWELOPERSKI. 

381.000 zł  721-999-721  BIAŁ 

 B STOK, 63.97M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

3 POK., WYKOŃCZONE POD KLUCZ. 
434.243 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 64.28M², UL. ANTONIUK 
FABRYCZNY, PARTER, TARAS, STAN 

DEWELOPERSKI. 321.000 zł  
721-999-721  BIAŁ 

B STOK, 64.50m², 1p., os. Centrum, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
świetna lokalizacja, pod inwestycję, 
cen-ms-1033 299.000 zł do uzg. 531-
790-130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 72m², 4p., os. Wysoki 
Stoczek, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas., przestronne, doskonałe 
dla rodziny, cen-ms-984 274.000 zł 
do uzg. 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 74.20m², 4p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, płyta, po 
remoncie, okna PCV, częściowo 
umeblowane, balkon, piwnica, no-
woczesne, CEN-MS-1340 363.000 
zł  507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

B STOK, 85.71m², 2p., os. Antoniuk, 
do wprowadzenia, cegła, umeblo-
wane, okna PCV, włas., nowoczesne, 
przestronne, winda, balkon, piwnica, 
CEN-MS-1261 445.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, 
os. Centrum, ks. wieczysta, cegła, 
włas., 3 pokoje, ciche centrum, bal-
kon, piwnica, idealne pod wyna-
jem 240.000 zł do uzg. 691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 43m², 3p., ul. Żabia, os. 
Centrum, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, cegła, okna PCV 240.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

B I AŁYS TO K, 47.97m², 4p., ul. 
Piastowska, balkon, piwnica, dobra 
lokalizacja w bliskim sąsiedztwie, 
szkoły, przedszkola, przychodnie, 
sklepy, galeria handlowa. 225.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 48.20m², 2p., ul. 
Towarowa, os. Piasta, p łyta, 
okna PCV, spółdz. włas., Ustawne 
mieszkanie, 3 oddzielne poko-
je.  255.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  49 m ²,  1p. ,  u l . 
Kaczorowskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, okna PCV, apartamentowiec 
380.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

B I A ŁY S T O K ,  49 m²,  4p. ,  os . 
Białostoczek, umeblowane, płyta, 
po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas., Sprzedam bezpośrednio 3-po-
kojowe mieszkanie  259.000 zł do 
uzg. 883-084-407  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 49m², 4p., ul. Sokólska, 
os. Białostoczek, do wprowadze-
nia, płyta, okna PCV, spółdz. włas., 
Trzy pokoje na osiedlu Białostoczek. 
259.000 zł  576-342-842  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 52.20m², 3p., ul. 
Lawendowa, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
płyta, spółdz. włas., Komfortowe, 
słoneczne, położone na 3 piętrze. 
325.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 53.61m², 3p., os. 
Antoniuk, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, okna PCV, włas., bal-
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kon, piwnica.. 299.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.40m², 3p., ul. 
Pułkowa, os. Wygoda, do wpro-
wadzenia, umeblowane, okna PCV, 
Po remoncie, do wprowadzenia 
się. 253.000 zł  576-070-703  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54.50m², 4p., ul. 
Młynowa, os. Przydworcowe, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, okna PCV, włas., Blok z 
2017 roku, winda.  498.000 zł  576-
342-842  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 54m², 2p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, do wpro-
wadzenia, cegła, 3 pok mieszkanie o 
pow. 54, 30m² usytuowane na IIp 
w bloku z 2004r, z cegły 269.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. Piasta, 
do wprowadzenia, płyta, okna PCV, 
włas., balkon + piwnica. 265.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYS TOK, 57.90m², 3p., ul. 
Dziesięciny, os. Dziesięciny, ks. wie-
czysta, do wprowadzenia, płyta, 
okna PCV, włas., czynsz ok.380zł, 
piwnica oraz balkon. 215.000 zł do 
uzg. 516-010-978, (85)744-66-87  
AREA 

BIAŁYSTOK, 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, 58.80m², ul. Legionowa, 
os. Piaski, ks. wieczysta, do wprowa-
dzenia, umeblowane, płyta, okna 
PCV, włas. 295.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 58.90m², 3p., ul. 
Rumiankowa, os. Zielone Wzgórza, 
płyta, okna drewniane, Mieszkanie 
o funkcjonalnym rozkładzie, do 
częściowego remontu, pietro III,  
258.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 59.44m², 1p., os. 
Klepacze, ks. wieczysta, cegła, okna 
PCV, Lokal mieszkalny w zabudowie 
bliźniaczej 265.000 zł  600-325-453, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 5p., ul. 
Fabryczna, os. Sienkiewicza, ks. 
wieczysta, płyta, okna PCV, włas., 

Trzy nieprzechodnie pokoje, piw-
nica, kom. lokatorska, balkon.  
269.000 zł  576-070-705  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 0 m ²,  5p. ,  u l . 
Waszyngtona, os. Piski, płyta, okna 
drewniane, spółdz. włas., doskonała 
lokalizacja. 209.000 zł  535-206-800, 
782-347-235  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.70m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, spółdz. 
włas., mieszkanie o wysokim stan-
dardzie. 346.000 zł  501-864-419  
BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 61.90m², 4p., os. Nowe 
Miasto, płyta, spółdz. włas., duży 
balkon, do zamieszkania, oddziel-
na kuchnia 247.300 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 62.30m², ul. Gro  gera, 
os. Mickiewicza, spółdz. włas. 
375.000 zł  501-864-419  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 63m², 1p., os. Wysoki 
Stoczek, do wprowadzenia, cegła, 
po remoncie, okna PCV, włas., bal-
kon + piwnica.. 349.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K ,  6 4 m ²,  4 p. ,  u l . 
Zielonogórska, os. Zielone Wzgórza, 
ks. wieczysta, okna PCV, mieszkanie 
do remontu, słoneczne, duży balkon, 
piwnica, winda. 235.000 zł do uzg. 
517-405-480  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 66m², os. Nowe Miasto, 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
Komfortowe, zabudowa ze sprzętem 
AGD, możliwość dokupienia miejsca 
postojowego i piwnicy 375.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  7 3 m ²,  4 p. ,  u l . 
Marjańskiego, os. Centrum, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, okna PCV, włas., 
apartament z pełnym wyposaże-
niem winda 435.000 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

B I A ŁY S T O K ,  8 3m ²,  2p. ,  u l . 
Antoniukowska, os. Antoniuk, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ce-
gła, umeblowane, po remoncie, 
włas., Duże i przestronne mieszka-
nie. 440.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

JABŁONNA Lacka, 59m², 1p., ks. wie-
czysta, okna PCV, włas., Sprzedam 
mieszkanie w Jabłonnie Lackiej, 
pow. Sokołów Podlaski, 1 piętro, 
59 m², garaż,  119.000 zł  692-437-
987  SIEM 

JUCHNOWIEC Kościelny, 58.20m², 
3p., os. Ignatki Osiedle, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, po 
remoncie, włas., mieszkanie dwu-
poziomowe, nowoczesne, CEN-
MS-1073 369.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

KRYNKI, 61m², 1p., ks. wieczysta, 
umeblowane, płyta, Przestronne, z 
widokiem na tereny zielone, własne 
ogrzewanie, bezczynszowe, budy-
nek gospodarczy, ogródek.  89.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

 » KRYNKI, 61M², 1P., WŁASNO
ŚCIOWE, UMEBLOWANE, 
SPRZĘT AGD, WŁASNE OGRZE
WANIE, BEZCZYNSZOWE, 
NOWE OKNA, DUŻA PIWNICA 
+BUDYNEK GOSPODARCZY. 
85.000 zł  798-906-407  SOK 

SOBOLEWO, 64m², cegła, okna PCV, 
nowa inwestycja, stan deweloperski 
275.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

S O K Ó Ł K A ,  6 5 . 9 9 m ² ,  u l . 
Broniewskiego 11, Nowe mieszka-
nia, dwupoziomowe. Stan dewe-
loperski. Wspólnota, niski czynsz. 
3.450 zł m² 501-633-755  SOK 

ZAMBRÓW, 61m², 4p., ul. Gen. 
Józefa Bema, ks. wieczysta, płyta, 
do remontu 255.000 zł  534-025-
596  ZAM 

4-POKOJOWE

 B STOK WASILKÓW, 65.55M², 3P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 291.698 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 75.85M², 1P., 

UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 
DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 

DEWELOPERSKI. 329.948 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 78.02M², 4P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 351.090 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK WASILKÓW, 78.59M², 4P., 
UL. BIAŁOSTOCKA NADAWKI, OS. 

DOLINA CISÓW, 4 POK., STAN 
DEWELOPERSKI. 353.655 zł  

(85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 137.01M², UL. BOTANICZNA 
9A, OS. CENTRUM, 5P., 4 POK., 
WYKOŃCZONE POD KLUCZ, 2X 

MIEJSCE POSTOJOWE. 1.120.000 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 59m², 4p., os. Piasta, do 
wprowadzenia, płyta, po remon-
cie, okna PCV, spółdz. włas., balkon, 
piwnica, nowoczesne, CEN-MS-1013 
289.000 zł m² 507-397-447, (85)307-
09-75  CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 60.11M², 3P., UL. 
SŁONIMSKA, STAN DEVE
LOPERSKI, ANTRESOLA. 
305.400 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 62.70m², 4p., os. Bojary, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, ume-
blowane, płyta, okna PCV, włas., 
balkon, piwnica, bardzo dobra lo-

kalizacja, CEN-MS-1318 299.000 
zł m² 507-397-447, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 » B STOK, 69M², APARTAMENTY 
SŁONIMSKA, NOWE, 4POK, 
IP, STAN DEWELOPERSKI. 
368.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

B STOK, 70.02m², 3p., os. Słoneczny 
Stok, do wprowadzenia, umeblowa-
ne, płyta, okna PCV, włas., piwnica, 
balkon, pod inwestycje, bezpieczne, 
CEN-MS-1249 256.000 zł m² 507-
397-447, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 73.47M², UL. ŁĄKOWA, OS. 
BOJARY, NA PARTERZE W NOWYM 
BUDYNKU, W STANIE DEWELOPER

SKIM. (85)651-49-49  BIAŁ 

 B STOK, 74.76M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

4 POK., STAN DEWELOPERSKI. 
390.621 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

 B STOK, 74.99M², 1P., UL. 
BOTANICZNA 9A, OS. CENTRUM, 

4 POK., STAN DEWELOPERSKI. 
391.823 zł  (85)747-30-30  BIAŁ 

B STOK, 74m², 7p., os. Białostoczek, 
do wprowadzenia, umeblowane, 
płyta, okna PCV, włas., piwnica, ko-
mórka lokatorska, balkon, do od-
świeżenia, CEN-MS-1171  260.000 
zł m² 531-790-133, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

 B STOK, 76.69M², UL. PIASTA 35, OS. 
BOJARY, PARTER, 4 POK. 
TARAS OGRÓDEK, STAN 

DEWELOPERSKI. 442.831 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

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

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

B STOK, 81m², 3p., os. Nowe Miasto, 
cegła, okna drewniane, spółdz. 
włas., blisko PB, do remontu, bal-
kon, piwnica, zamknięte pokoje, 
CEN-MS-415 333.000 zł  531-790-
130, (85)307-09-75  CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 107m², 4p., ul. Kręta, 
os. Nowe Miasto, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, cegła, okna drew-
niane 440.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 57.70m², 1p., os. 
Przydworcowe, ks. wieczysta, 
płyta, okna PCV, spółdz., włas., 
Przestronne, dwustronne mieszka-
nie do remontu, balkon oraz piwni-
ca 220.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 57.88m², 10p., os. 
Dziesięciny, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, włas., 
balkon loggia, piwnica. 329.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

B I A ŁY S T O K , 58m², 10p.,  ul . 
Jarzębinowa, os. Dziesięciny, ks. 
wieczysta, do wprowadzenia, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, włas. 
329.000 zł  883-302-750, (85)742-
40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, 60.20m², 4p., os. 
Białostoczek, lokal atrakcyjnie za-
aranżowany, gotowy do wprowa-
dzenia. Kuchnia w zabudowie wraz 
ze sprzętem AGD otwarta na jadal-
nię 287.000 zł do uzg. 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 
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 BIAŁYSTOK, 63.58M², 2P., UL. 
PIASTA 35, OS. BOJARY, 4 POK., 

STAN DEWELOPERSKI. 368.764 zł  
(85)747-30-30  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 72m², 4p., ul. Armii 
Krajowej, os. Leśna Dolina, ce-
gła, okna PCV, przestronne, atrak-
cyjne, 4-pokojowe mieszkanie 
250.000 zł  883-972-723  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 77.80m², 3p., os. Zielone 
Wzgórza, płyta, okna PCV, spółdz. 
włas., piwnica + balkon. 250.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 81.20m², 3p., os. Nowe 
Miasto, cegła, okna PCV, spółdz. 
włas., balkon + piwnica + garderoba. 
329.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 86.40m², 1p., ul. 
Jagienki, dwupoziomowe miesz-
kanie, całość gustownie zaaran-
żowana, wiele elementów z litego 
drewna. 360.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 86.40m², ul. Jagienki, 
dwupoziomowe mieszkanie położo-
ne na 1 i 2 piętrze w 4-piętrowym 
bloku z cegły, wewnętrzny parking 
i place zabaw. 360.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

CZARNA Białoistocka, 93m², 2p., 
ul. Sienkiewicza, ks. wieczysta, do 
wprowadzenia, włas., Przestronne 
mieszkanie dla rodziny. Cicha, spo-
kojna okolica.  365.000 zł  576-070-
709  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

CZARNA Białostocka, 93m², 1p., 
ks. wieczysta, do wprowadzenia, 
cegła, umeblowane, po remoncie, 
okna PCV, włas., nowe budownic-
two, 2011rok, Oferta 1347 360.000 
zł  531-790-139, (85)307-09-75  
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 

MOŃKI, 72m², 4p., ul. Leśna, os. 
Maliny, płyta, okna PCV, włas., . 
3.000 zł m² do uzg. 518-529-010  
MOŃ 

OSOWIEC Twierdza, 72m², 4p., 
włas., mieszkanie położone w sa-
mym sercu Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, w miejscowości 
Osowiec Twierdza. 119.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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 

BIAŁYSTOK, 81.90m², ul. Kozłowa, 
os. Białostoczek, ks. wieczysta, pły-
ta, okna PCV, spółdz. włas., Duże, 
przestronne mieszkanie do własnej 
aranżacji. 279.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

EŁK, 72.40m², 9p., ul. Grodzieńska, 
os. Północ Il, ks. wieczysta, do wpro-
wadzenia, cegła, umeblowane, pły-
ta, po remoncie, okna PCV, spółdz. 
włas. 195.000 zł do uzg. 501-655-
502  EŁK 

ŁAPY, 600m², działka 1400, drew-
niany, do remontu. 340.000 zł  514-
120-705  BIAŁ 
ŁOMŻA, 157m², działka 249m², 
ul. Wyzwolenia, 3 pokoje, garaż. 
Zamknięte osiedle, pres  żowe są-
siedztwo. 600.000 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 
ŁOMŻA, 165m², działka 2156m², ul. 
Nowogrodzka, 5 pokoi, 2 garaże, 
możliwość prowadzenia biznesu. 
400.000 zł  690-365-666  REMAX 
PARTNERS 

AUGUSTÓW, 120m², działka 600m², 
ul. Bluszczowa 64, . 400.000 zł  607-
564-648  AUG 

 » B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 
221M², UL. PIECZURKI 3A, 
PLUS STRYCH 20M², KAME
RALNE OSIEDLE NA OBRZE
ŻACH CENTRUM, WŚRÓD 

ZIELENI, SEGMENT ŚRODKO
WY, STAN DEWELOPERSKI. 
450.000 zł  662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 112.60M², DZIAŁKA 332M², 
UL. PIECZURKI 3A, + STRYCH 20M², 

KAMERALNE OSIEDLE NA 
OBRZEŻACH CENTRUM, WŚRÓD 
ZIELENI, SEGMENT ŚRODKOWY, 

STAN DEWELOPERSKI.  520.000 zł  
662-447-576  BIAŁ 

 B STOK, 118.15M², DZIAŁKA 254M², 

UL. KARMELOWA, OS. OS. 
SKORUPY, SEGMENT SKRAJNY, 

NOWOCZESNE OSIEDLE W 
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ  NOWA 

KARMELOWA. 555.000 zł  
(85)722-25-70  BIAŁ 

 B STOK, 119.46M², DZIAŁKA 157M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NA 
PARTERZE KUCHNIA, SALON, 
ŁAZIENKA, KOTŁOWNIA ORAZ 
GARAŻ, NA PIĘTRZE: 4 POKOJE. 

520.000 zł  (85)722-25-70  BIAŁ 

B STOK, 131m², ul. Gajowa, szere-
gówka zewnętrzna, działa od 400 
m² Nowoczesna architektura, kom-
pletny stan deweloperski. 555.000 
zł  501-633-755  BIAŁ 

 B STOK, 142.59M², DZIAŁKA 165M², 
UL. KARMELOWA, OS. SKORUPY, 

SEGMENT ŚRODKOWY, NOWOCZE
SNE OSIEDLE W ZABUDOWIE 
SZEREGOWEJ, NA PARTERZE 

KUCHNIA, SALON, ŁAZIENKA. 
550.000 zł  (85)722-25-70  BIAŁ 

 B STOK, 160M², UL. ŚCIANKA 39, 
OS. NOWE MIASTO, SZEREGÓWKI, 

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 
GOTOWE DO ODBIORU, 

MOŻLIWOŚĆ SKREDYTOWANIA. 
CENA OD 450000 DO 480000. 

604-435-633  BIAŁ 
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WIERZBOWA PARKWIERZBOWA PARK
Doskonała lokalizacja, komfort, wygoda, 

wysoki standard wykończenia budynku 
i doskonale zaprojektowane mieszkania 

– tak w wielkim skrócie można opisać nową 
inwestycję białostockiej fi rmy Jaz–Bud.

Wierzbowa Park to budynek o nowoczesnej i niepowta-
rzalnej w tej części Polski architekturze, gdzie naprawdę 
każdy, nawet najbardziej wymagający klient znajdzie coś 
dla siebie.

Idea stworzenia budynku przyjaznego mieszkańcom, spełnia-
jącego najwyższe wymagania towarzyszy od początku realizacji 
projektu. Doskonale zaprojektowane mieszkania oraz przestronne 
i dopracowane w każdym szczególe części wspólne budynku 
(w tym wewnętrzne zielone patio) zaspokoją najwybredniejsze 
gusta.

Niewątpliwym walorem inwestycji jest jej położenie – u zbiegu 
ulicy Antoniukowskiej i Wierzbowej. Zapewnia ono wyśmienite 
połączenie drogowe z centrum oraz innymi częściami miasta 
oraz zapewnia doskonale rozwinięta sieć komunikacji miejskiej. 
Dzięki znakomitej lokalizacji inwestycji przyszli mieszkańcy będą 
cieszyć się dobrze rozwinięta infrastrukturą. W okolicy inwestycji 
można znaleźć sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, 
przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie, gabinety stomato-
logiczne czy apteki.

– Sprawna komunikacja z każdym zakątkiem Białegostoku, 
nowoczesna, niepowtarzalna i ponadczasowa architektura, atrak-
cyjne i poszukiwane układy mieszkań i położenie przy parku 
– czy można chcieć czegoś więcej…? – mówi Dariusz Jaszczuk 
z fi rmy Jaz-Bud.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

  Mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe 
oraz czteropokojowe
  Mieszkania od 26,09 m2 do 100,12 m2 w cenie już od 5 
400 zł/m2
  Lokale usługowe od 14,20 m2 do 186,41 m2 w cenie już 
od 9 000 zł/m2
  Miejsca parkingowe pod budynkiem w cenie już od 22 
000,00 złotych
  Wysoki standard wykończenia budynku oraz jego części 
wspólnych
  Niepowtarzalna architektura i położenie inwestycji
  Po 2 windy na każdej klatce (oprócz klatek V piętrowych)
  Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest do 31 
marca 2021 roku.

KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE PRZY UDZIALE FIRMY JAZ–BUD.

Kupując mieszkanie w fi rmie JAZ–BUD klienci mogą liczyć 
na bezpłatną pomoc doświadczonego eksperta finansowego, 
który ułatwi wybór najkorzystniejszej, najlepszej oferty kredytu 
hipotecznego dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Ekspert 
fi nansowy bezpłatnie prowadzi klienta zainteresowanego zaku-
pem mieszkania przez wszystkie etapy kredytu mieszkaniowego, 
pokazując oferty z pośród wszystkich dostępnych na rynku 
banków.

FIRMA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

JAZ–BUD jest jedną z najprężniej działających fi rm bu-
dowlanych na Podlasiu, a swoim zasięgiem obejmuje również 
województwo mazowieckie. Realizuje kompleksowo obiekty 

JAZ–BUD

ul. Świętokrzyska 3
15 – 843 Białystok

e-mail: biuro@jaz-bud.pl
www: jaz-bud.pl



 WWW.NIERUCHOMOSCIPODL ASKIE.PL 21

budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i inżynieryjne.

JAZ–BUD prowadzi głównie działalność developer-
ską, polegającą na budowie na gruntach własnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi 
i podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Realizuje 
również budynki mieszkalne wielorodzinne dla Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Białymstoku i Warszawie.

Głównym celem Spółki jest realizacja obiektów budowlanych 
spełniających wymagania stawiane przez Klienta pod względem 
jakości i terminowości wykonania. Firma osiąga to dzięki profe-
sjonalizmowi, pasji budowania i wysokiej efektywności działania, 
a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami. 
Przez 20 lat działalności fi rma zdobyła uznanie zarówno klientów 
instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Wysoki standard wykończenia, nowoczesne technologie 
i wysokiej jakości materiały – tak w skrócie scharakteryzować 
można inwestycje mieszkaniowe fi rmy. To projekty skrojone na 
miarę potrzeb ludzi szukających wyjątkowych mieszkań w atrak-
cyjnych lokalizacjach.

Priorytetem działalności deweloperskiej fi rmy Jaz-Bud jest 
sprostanie indywidualnym wymaganiom każdego klienta. Stąd 
też każdy z kupujących, ma możliwość zaaranżowania wnętrza 
mieszkania tak, aby spełniało nawet najbardziej rygorystyczne 
wymagania jakościowe, estetyczne i funkcjonalne.

W trakcie istnienia fi rmy nastąpił ogromny rozwój Spółki. 
W początkowym okresie działalności fi rma zatrudniała kilkunastu 
pracowników – dzisiaj ponad 100 osób. Oprócz zwiększenia liczby 
i wielkości realizowanych inwestycji poszerzono także profi le dzia-
łalności otwierając min. Centrum Handlowe – Galerię Antoniuk.

JAZ–BUD przez cały okres działalności otrzymuje w nagrody 
i wyróżnienia w różnych konkursach min. „Bezpieczna Budowa”, 
„Budowa Roku” czy „Zasłużony dla budownictwa”.

JAZ–BUD wspomaga działalność charytatywną szeregu 
Fundacji i Stowarzyszeń. Sponsoruje również szereg imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
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Zamieszkaj na Słonecznym Zamieszkaj na Słonecznym 
Osiedlu w NowodworcachOsiedlu w Nowodworcach
Z jednej strony rogatki Białegostoku i doskonały dojazd 

do centrum, z drugiej otulina Puszczy Knyszyńskiej, 
lasy, łąki i nieskazitelna przyroda. Osiedle Słoneczne 

powstaje przy przebudowywanej właśnie trasie Białystok 
– Supraśl, dosłownie 400 metrów od granic miasta.

To kolejna inwestycja niewielkiej, ale solidnej i wiarygodnej 
fi rmy Campo, która w swojej ofercie ma również osiedle Zielony 
Zakątek w Grabówce oraz osiedle Leśne w Wasilkowie.

Dokładna lokalizacja nowej inwestycji to: trójkąt szosy 
do Supraśla i ulicy Niemeńskiej na Wyżynach. W bezpośred-
nim sąsiedztwie znajduje się sklep spożywczy oraz przystanek 
komunikacji miejskiej. Dosłownie kilka minut jazdy samocho-
dem dzieli to miejsce od gigantycznego placu zabaw na osiedlu 
Bagnówka. Dojazd do osiedla zapewni wygodna dwupasmowa 
szosa do Supraśla ze zjazdem z drogi serwisowej. Obok osiedla 
niebawem powstanie nowa ścieżka rowerowa.

Osiedle Słoneczne to zespół 24 domów jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej.

– Będzie ono całkowicie ogrodzone i zamknięte. Na terenie 
osiedla powstanie prywatna droga będąca własnością mieszkań-
ców. Na końcu osiedla zlokalizowany zostanie niewielki zbiornik 
wodny. Większość działek ma powierzchnię 370 m2. Oferujemy 
również polbruk na podjeździe i przy wejściu. Domy będą miały 
ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej. Na osiedlu jest zlokalizo-
wana także sieć światłowodowa i elektryczna – mówi Andrzej 
Grabiński, właściciel Campo.

DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wszystkie domy mają powierzchnię około 135 m2 (wraz 
z garażem). Na parterze do dyspozycji domowników będzie 
wygodny, prawie 30 metrowy salon połączony z jadalnią oraz 
kuchnię i wc. Wygodny dostęp z garażu do domu bezpośrednio 
z wiatrołapu.

– Co ciekawe na piętrze można dowolnie kształtować prze-
strzeń otrzymując 3 lub 4 pokoje i jedną lub dwie łazienki. Pokoje 
na piętrze nie mają niepraktycznych skosów i można dowolnie 
ustawiać meble. Ustawienie ścianek dziełowych realizowane jest 
zgodnie z życzeniem klienta. Podobnie robiona jest instalacja 
elektryczna i wodno-kanalizacyjna – dodaje Andrzej Grabiński.

Ceny domów na słonecznym osiedlu zaczynają się od 419 
000 zł. W każdym jest możliwość instalacji kominka. Budynki 
posiadają balkony i tarasy. Są zarówno garaże jak i miejsca po-
stojowe. Ogrzewanie pochodzi z miejskiej sieci gazowej.

– Każdy kto ceni sobie spokój i bliskość natury, za z drugiej 
strony stawia na szybki dojazd do centrum powinien pochylić się 
nas naszą, słoneczną ofertą – zachęca właściciel fi rmy Campo.

ZIELONY ZAKĄTEK

Zielony Zakątek w Grabówce to kolejna, skończona już oferta 
fi rmy Campo. To urokliwe osiedle zlokalizowane jest pomiędzy 
dwiema ważnymi ulicami nieopodal Białegostoku – Górną 
i Graniczną. Doskonały dojazd do osiedla zapewnia nowa droga 
będąca przedłużeniem ulicy Andersa i biegnąca w kierunku ulicy 
Baranowickiej. Bliskość sklepów, basenu i przystanku komunika-

cji miejskiej oraz stacji rowerów BiKeR dla niezmotoryzowanych 
sprzyjać będzie wygodnemu przemieszczaniu się.

– 56 domów za bramą wjazdową stworzoną z myślą o korzy-
staniu przez mieszkańców i odwiedzających ich gości to pomysł 
na stworzenie kameralnego i przytulnego osiedla – mówi Andrzej 
Grabiński z Campo. – Dużą wygodę dla mieszkańców stanowić 
ma możliwość podjazdu samochodowego pod każdy budynek 
mieszkalny – posesje od strony uliczki wewnętrznej nie będą 
ogrodzone, a każdy będzie mógł postawić swoje auto w garażu 
zlokalizowanym w budynku.

Zieleń w tylnej części posesji przy każdym z domów sprzyjać 
ma komfortowemu i w pełni bezpiecznemu odpoczynkowi. Działki 
od tyłu ogrodzone są siatką. Ogólne warunki do zamieszkania 
również są bardzo dobre.

NP

O fi rmie
Firma CAMPO powstała w 2005 r. w celu budo-

wy osiedla domów jednorodzinnych i szeregowych 
w Wasilkowie. Dotychczas brakowało w rejonie 
Białegostoku fi rmy budującej tego typu domy na du-
żym kilkuhektarowym terenie w jednolitej stylistycznej 
formie. Dominowały obiekty na małych działkach wci-
śniętych w istniejącą chaotyczną zabudowę.

Firma Campo już na etapie uzgadniania planu za-
gospodarowania osiedla dba żeby wszystkie domy na 
tym terenie miały jednolitą „willową” formę. Bez trady-
cyjnych na naszym terenie, a bardzo niepraktycznych 
poddaszy. Koncepcja ta spotkała się z dużym uznaniem 
klientów. Dotychczas powstało ok. 140 domów, a ko-
lejne są w przygotowaniu.

Duży sukces w pozytywnym odbiorze stylu zabu-
dowy zmotywował nas do poszukiwania kolejnych 
lokalizacji. Na kolejne lata fi rma planuje inwestycje na 
terenie Białegostoku i okolic.

OSIEDLE SŁONECZNE W NOWODWORCACH:

  możliwość instalacji kominka
  osiedle ogrodzone
  balkon
  taras
  miejsce postojowe
  garaż
  ogródek
  wodociąg kanalizacja miejska
  prąd
  światłowód
  ulica utwardzona
  oświetlenie
  ogrzewanie z miejskiej sieci gazowej

Swoim klientom Firma Campo proponuje wy-
kończenie domu “pod klucz”. We współpracy z fi rmą 
Komfortowy dom została przygotowana oferta 
kompleksowego wykończenia domu we wszystkie 
nowoczesne instalacje oraz materiały.

NA WIZUALIZACJACH PROPONOWANE PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIE DOMU:



B STOK, 186m², działka 504m², os. 
Wygoda, rok budowy 2017 lub za-
miana na mieszkanie. 680.000 zł  
515-076-758  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, 198M², DZIAŁKA 272M², UL. 
WENECKA, PRZESTRONNA 

SZEREGÓWKA ŚRODKOWA, BDB 
MATERIAŁY. STOLARKA DREWNIA

NA, CIEKAWY PROJEKT, OSIEDLE 
ZAMKNIĘTE, ZIELEŃ. 505-103-180  

BIAŁ 

 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, 240m², działka 530m², os. 
Jaroszówka, dom jednorodzinny z 
2005r, nowoczesny. 800.000 zł  601-
323-135  BIAŁ 

 B-stok, 450m², dział-
ka 800, ul. Saturna, atrak-
cyjny 1.000.000 zł  602-

717-353  BIAŁ 

BACHMATY, 130m², działka 547, 
drewniany, wolno stojący, z 2012 
roku całoroczny 150m od zalewu 
bachmaty, 200 m od dubicz cerkiew-

nych, ogrzewanie olejowe+kominek  
295.000 zł  691-411-756, (85)744-
50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 100m², działka 175m², 
os. Nowe Miasto, murowany, szere-
gowy, środkowy, teren ogrodzony 
z dwoma bramami, stan dewelo-
perski.  440.000 zł  505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

 BIAŁYSTOK, 100M², UL. 
PRODUKCYJNA 77, OS. BACIECZKI, 

DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 
Z OGRODEM, STAN DEWELOPERSKI, 
PIEC, STANOWISKO PARKINGOWE, 

OD 430.000ZŁ. 664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 110m², działka 622, os. 
Dziesięciny, cegła, bliźniak 510.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

BIAŁYSTOK, 140m², działka 660m², 
os. Skorupy, cegła, murowany, wol-
no stojący, taras, oranżeria, oczko 
wodne, ogród, garaż.. 460.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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

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

BIAŁYSTOK, 155m², działka 193m², 
os. Mickiewicza, cegła, szere-
gowy, 2015r. 810.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 159m², działka 375, os. 
Dojlidy Górne, NOWA INWESTYCJA 
dwóch domów wolno stojących! 
Przyjmujemy mieszkanie w rozlicze-
niu! Realizacja III kw.2019. 515.000 
zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 160m², działka 404 m², 
os. Sienkiewicza, drewniany, wolno 
stojący, W doskonałej lokalizacji, bli-
sko centrum miasta 245.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, os. 
Dojlidy Górne, murowany, Wolno 
stojący dom, w cichej, spokojnej 
okolicy. Doprowadzone wszystkie 
niezbędne media. 365.000 zł  576-
070-703  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 166m², działka 885, 
os. Dojlidy Górne, wolno stojący, 
Dom do remontu, ładna działka, 
wszystkie media 375.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 170m², działka 594, os. 
Jaroszówka, cegła, murowany, wol-
no stojący, rok bud. 1999.. 880.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 184m², działka 270m², 
ul. Ogrodniczki, os. Wysoki Stoczek, 
budynek pokryty blachodachówką, 
solidnie docieplony, centralne ogrze-
wanie gazowe 670.000 zł  505-093-
985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 200m², działka 600, 
os. Jaroszówka, cegła, wolno sto-
jący, Dom z 1993r. do zamieszka-
nia odświeżenia. 4 pokoje, kuchnia, 
jadalnia, 2 łazienki+budynek 40m² 
599.000 zł  691-411-756, (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, 231.80m², działka 
617m², os. Bacieczki, cegła, muro-
wany, wolno stojący, 2013r. rok bu-
dowy, garaż w bryle domu.. 899.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 240m², działka 350, 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, Po remoncie, działka 
zagospodarowana, 5 pokoi, 3 łazien-
ki 619.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 
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BIAŁYSTOK, 240m², działka 350m², 
os. Jaroszówka, cegła, po remon-
cie, bliźniak, . 619.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 1700, os. 
Grabówka, Drewniane domy, wysoki 
standard, możliwość prowadzenia 
działalności 1.499.900 zł  691-411-
756, (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, 250m², działka 300m², 
os. Jaroszówka, ceg ła, szere-
gowy, 1998r. 520.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 255.68m², działka 
298m², os. Dojlidy, dom jednoro-
dzinny w zabudowie szeregowej, 
oddany do użytkowania w 2005r., 
pokryty blachodachówką. 478.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 280m², działka 1120m², 
os. Wygoda, murowany, z (2000)r., 
2-piętrowy, od strony ulicy znajdu-
je się wydzielony lokal handlowo-
-usługowy o pow., 65m² 890.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

BIAŁYSTOK, 288m², działka 550, ul. 
Wiedeńska, os. Starosielce, muro-
wany, wolno stojący, Do wprowa-
dzenia się. Rok budowy 1994. Cegła 
lewkowska. 590.000 zł  796-785-785  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 320m², działka 700, os. 
Grabówka, murowany, Fajny dom z 
klimatem. 560.000 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, 340m², działka 900 m², 
os. Dojlidy Górne, cegła, wolno sto-
jący, Nieruchomość do zamieszkania 
i do prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. 960.000 zł  796-
785-785  EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BOGUSZEWO, 130m², działka 2191, 
cegła, wolno stojący, z budynkiem 
gospodarczym oraz warsztatem, 
dom po kapitalnym remoncie, atrak-
cyjna okolica. 400.000 zł do uzg. 
516-010-978, (85)744-66-87  AREA 

BROŃCZANY, 100m², działka 4500 
m², po remoncie, drewniany, wolno 
stojący, Do zamieszkania w miejscu 
dobrze skomunikowanym z centrum 
miasta. 450.000 zł  576-070-706  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

BUDY Gmina Michałowo, 135m², 
działka 1000m², drewniany, dwie 
działki kwadraty ogrodzone, dom 
do wykończenia w środku do domu 
doprowadzony prąd. 150.000 zł do 
uzg. 796-646-333  BIAŁ 

CHOROSZCZ, 140m², działka 1200, 
cegła, murowany, stan surowy za-
mknięty, wolno stojący, instalacja 
elektryczna, 4 pokoje, 2 łazienki, 
garaż, 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, OGRODZONY, 
NASADZANIA. 379.000 zł 
do uzg. 693-409-776  BIAŁ 

CHOROSZCZ, działka 748m², mu-
rowany, budynek mieszkalnym w 
stanie surowym otwartym, cztero-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
przykryty dachem wielospadowym. 
199.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

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

CZARNA Wieś Kościelna, 120m², 
działka 1800 m², wolno stojący, 
Przestronny dom, do wprowadze-
nia się, w malowniczej okolicy z do-
brym dojazdem do Białegostoku. 
350.000 zł  576-070-709  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

DĄB RÓWK I Gmina Wasilków, 
171m², działka 370m², bliźniak, ele-
wacja zewnętrzna, studnia wraz z 
urządzeniami i doprowadzeniem 
wody do wnętrza budynku. 320.000 
zł  505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

DĄBRÓWKI, 171m², działka 370, ce-
gła, stan surowy zamknięty, bliźniak, 
5 pokoi, 4 sypialnie, okna pcv, garaż 
1- stanowiskowy, taras, 2 balkony 
320.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 
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Inwestor Lokalizacja i charakterystyka budowy Termin od-
bioru

Cena

Apartamenty Jegiellońskie 
ul. Jurowiecka 23

(85)3076444
kontakt@apartamen-

tyjagiellonskie.pl

W sprzedaży etap III i IV inwestycji przy uli-
cy Jurowieckiej.  Apartamenty od 25 do 

92 m2. Duże tarasy i przeszklenia.

Termin oddania 
odpowiednio II i 
III kwartał 2020.

Rogowski Development
ul. Legionowa 28/202

Białystok
tel.: (85) 749 99 09

www. rogowskidevelopment.pl

Apartamenty Kręta – II etap budowy, budynek 7 
kondygnacyjny. Dostępne mieszkania: 56 – 74 m2.

lipiec 2019 r. 5200- 5500 
zł/m2

„Apartamenty Wyszyńskiego” – budynek 5-kon-
dygnacyjny z lokalami usługowymi i miejscami 

parkingowymi w garażu podziemnym. Mieszka-
nia 2,3, 4 pokojowe, Powierzchnia: 39-74 m2. 

grudzień 2019 r. 5300-6150 
zł/m2.

„Bulwary Piasta„ przy ul. Sybiraków -  2 bu-
dynki- 3 i 5 kondygnacyjne, mieszkania 2 i 

3 pokojowe, powierzchnia: 43- 66 m2

grudzień 2019 r 5.000 – 5.600 
zł/m2. 

„Lipowa 41” – ścisłe centrum miasta – budynek – 6 
kondygnacyjny,  142 mieszkania, powierzchnia: 39-
125 m2. Na parterze z częścią usługowo-handlową.

grudzień 2019 r. 6.200 – 6.800 
zł/m2.

„Apartamenty Kopernik” – budynek - 9 - kon-
dygnacyjny u zbiegu ulic: Kaczorowskiego i Ko-

pernika, 268 mieszkań, na parterze z częścią 
usługowo-handlową i garażem podziem-
nym. Dostępne mieszkania 3 i 4 pokojowe.

sierpień 2019 r. 5.400 zł- 
5.900 zł/m2. 

Apartamenty Tysiąclecia – przy ul. Bełzy 5 i 7, 
2 budynki 9-kondygnacyjne, dostępne miesz-
kania: 4- pokojowe powierzchnia: 72-82 m2.

grudzień 2018 r. 4.750-4.900 zł.

Yuniversal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 2, 
liczba kondygnacji: 9,  liczba lokali mieszkalnych: 
99, powierzchnia mieszkań: dostępne 3 ostatnie 
mieszkania o metrażach 63 m2 i 74 m2, komórki 
lokatorskie w cenie mieszkania, dostępne garaże

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4500 zł/m2

Osiedle Rekreacyjne – Nowe Miasto, budynek nr 
3, liczba kondygnacji: 8-9, liczba lokali miesz-
kalnych: 151, powierzchnia mieszkań: 27 m2 
– 68 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2020 r.

Od 4600 zł/m2

Dolina Cisów – Etap V – Białystok/Wasilków, 
2 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 110, powierzchnia mieszkań: 31 
m2 – 78 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania, garaże podziemne na poziomie -1

IV kwar-
tał 2019 r.

Od 4400 zł/m2

Dolina Cisów – Etap VI – Białystok/Wasilków, 
2 budynki, liczba kondygnacji: 5, liczba loka-

li mieszkalnych: 89, powierzchnia mieszkań: 28 
m2 – 71 m2, komórki lokatorskie w cenie miesz-

kania. garaże podziemne na poziomie -1

Budynek nr 1 
– III kwartał 

2020 r., budy-
nek nr 2 – IV 

kwartał 2020 r.

Od 4400 zł/m2

Piasta 35 – Osiedle Bojary, liczba kondy-
gnacji: 3, liczba lokali mieszkalnych: 60, po-

wierzchnia mieszkań: 33 m2 – 76 m2, komór-
ki lokatorskie w cenie mieszkania, liczba miejsc 

postojowych w garażu podziemnym: 59

IV kwartał 
2019 roku

Od 5750 zł/m2 



D O ŁU B O W O, 216m², dzia łka 
2600m², gm. Dziadkowice, muro-
wany, piętrowy, do aranżacyjne-
go remontu, salon z kominkiem, 
wszystkie media, telefon. 450.000 
zł do uzg. 517-667-608  SIEM 

DZIKIE, 250m², działka 1000, po 
remoncie, wolno stojący, Wysoki 
standard wykończenia: dom nie 
był zamieszkały, wykończony zo-
stał w maju 2018r. 890.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

GM. Narew, 56m², działka 5931 m², 
drewniany, dom:kuchnia, pokój, 
korytarz, 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. Suchowola, 90m², działka 
1400m², . 155.000 zł  888-308-456  
SOK 

GM. Turośń Kościelna, 300m², dział-
ka 4ha, + bud. gospodarcze 1000m², 
kurnik 1200m² lub wynajmę. 20 zł 
m² 608-038-957  BIAŁ 

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

GMINA Krypno Kościelne, 60m², 
działka 3000m², siedlisko 35km od 
B-stoku, 2-pokoje, docieplony wełną 
mineralną i pokryty sidingiem, woda 
prąd i kanalizacja. 210.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

GMINA Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
wszystkie media. 200.000 zł  882-
698-490  BIAŁ 

GMINA Turośń Kościelna, 320m², 
działka 2770m², murowany, 20 km 
od Białegostoku, dojazd do miasta 
droga asfaltową. 380.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

GRABÓWKA, 172m², działka 533, 
NOWA oferta dwóch wolno stoją-
cych budynków mieszkalnych z wbu-
dowanym garażem każdy. UWAGA! 
W rozliczeniu mieszkanie -opcja! 
515.000 zł  660-474-444  BEWE 

G R A B Ó W K A , 300m², dzia łka 
1000m², komfortowy, z basenem. 
960.000 zł  (85)744-50-60  BMJ 

GRABÓWKA, 435m², działka 1883, 
os. Grabówka, cegła, murowany, 
wolno stojący, z basenem 1.200.000 
zł  504-046-274, (85)742-40-16  
APOGEUM 

GÓRA, 30m², działka 4500 299.000 
zł  600-525-899  HOME-SERVICE 

HALICKIE, 162m², działka 1100m², 
wykończony, do wprowadzenia 
5-pokoi, 2-łazienki garaż w otulinie 
lasu, lub wynajmę. 530.000 zł  606-
282-188  BIAŁ 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², 
murowany, do remontu, przy dział-
ce prąd i wodociąg, 2km od granic 
Białegostoku. 250.000 zł do uzg. 
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

HALICKIE, 60m², działka 5853m², 
murowany, wolno stojący, Działka z 
domem i budynkami gospodarczy-
mi 1km od Białegostoku,  250.000 
zł do uzg. 505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

IGNATKI, 230m², działka 1400m², 
murowany, wolno stojący, ocieplo-
ny, 2-łazienki 6-pokoji 650.000 zł  
604-222-095  BIAŁ 

IGNATKI, 240m², działka 1500m², 
cegła, docieplony styropianem 10 
cm, pokryty blachą, docieplony weł-
ną mineralną o 15 cm, ogrzewanie 
olejem opałowym. 650.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

JABŁOŃSKIE, 235m², działka 1, 5 ha, 
ranczo, budynki gospodarcze o łącz-
nej powierzchni 800m², blisko mia-
sta, niedaleko pięknej góry. 650.000 
zł  502-274-443  GOŁ 

KĄTY, 112m², działka 15a, gm. Mały 
Płock, garaż, chlew, drzewa owoco-
we. 200.000 zł  505-302-976  KOL 

KLEOSIN, 150m², działka 537, mu-
rowany, bliźniak, dom murowany, 
w zabudowie bliźniaczej, położony 
w Kleosinie.Nieruchomość zadba-
na, okna wymienione, co gazowe 
425.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

KLEPACZE, 160m², działka 840 m², 
murowany, wolno stojący, par-
ter-duży salon połączony z jadal-
nią, kuchnia, na piętrze 4 sypial-
nie, ogrzewanie-olej, paliwo stałe 
740.000 zł  698-110-165, (85)742-
21-15  eM4 

KOLONIA Porosły, 298.90m², działka 
1000m², murowany, wolno stojący, 
piękny urządzony dom, wspaniały 
ogród,  690.000 zł do uzg. 516-010-
972, (85)744-66-87  AREA 

KREWIATYCZE Gmina Orle, 80m², 
działka 4000m², staw na placu, 
sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w Białymstoku, lub w Bielsku 
Podlaskim. 120.000 zł  606-282-188  
BIAŁ 

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

MICHAŁOWO, działka 888m², ze 
zgoda pod zabudowę mieszkal-
ną, bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej. 70 zł m² 505-093-985, 
(85)744-50-82  BIS 

MOŚCISKA, 127m², działka 3000 m², 
drewniany, wolno stojący, klimatycz-
ny dom w stylu podlaskim, z dyla, 
kryty gontem 380.000 zł  698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

MOŃKI, 100m², działka 387, ul. 
Kołodziezka, po remoncie, muro-
wany, wolno stojący, Sprzedam dom 
jednorodzinny murowany na wsi z 
działką do zamieszkania. 240 zł  531-
993-054  MOŃ 

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

zł  507-482-372  BIAŁ 

NOWODWORCE, 120m², działka 
750m², stan surowy zamknięty, 
Wolnostojący, 5 pokoi, pełne uzbro-
jenie, blisko Białegostoku 375.000 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 NOWODWORCE, 132.82M², DOM 
BLIŹNIACZY, 132.82 W TYM GARAŻ, 

DZIAŁKA OD 508 DO 532M2, 
OSIEDLE WŚRÓD ŁĄK, STAN 

DEWELOPERSKI, OD 446.000 ZŁ. 
(85)747-30-30  BIAŁ 

 NOWODWORCE WYŻYNY, 135M², 
DZIAŁKA 370M², OS. SŁONECZNE, 

400M OD B STOKU, BLIŹNIAKI 
135M², NOWE, OD DEWELOPERA, 

OS. OGRODZONE I ZAMKNIĘTE, OD 
445.000ZŁ. 570-840-840  BIAŁ 

OK. Trzciannego, 70m², dom drew-
niany do remontu. 90.000 zł  503-
337-596  MOŃ 

OLISZKI, 140m², murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, .. 
399.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

OLISZKI, 145m², murowany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, .. 
399.000 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

 OSOWICZE, 180.60m², działka 
407m², Zielona Dolina, osiedle 
domów wolnostojących, zostały 
2 bliźniaki. Segment A i B, stan 
surowy zamknięty + elewacja. 

602-102-041  BIAŁ 

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

SOCHONIE, 360m², działka 9862, 
murowany, wolno stojący, prze-
stronny, o podwyższonym standar-
dzie, materiały wykończeniowe wy-
sokiej jakości, wyposażenie w cenie 
1.500.000 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

SOKÓŁKA, 180m², działka 110m², 
Lokal użytkowo- mieszkalny (kamie-
nica piętrowa), zlokalizowany przy 
głównej drodze, obecnie znajduje 
się lokal handlowy. 160.000 zł  505-
093-985, (85)744-50-82  BIS 

SOKÓŁKA, 252m², drewniany, stan 
surowy zamknięty, wolno stojący, 
Dom z drewna sosnowego poło-
żony na dużej działce. Dach kryty 
dachówką ceramiczną. 299.000 
zł  796-785-785, 576070706  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

SUCHOWOLCE, 110m², działka 
1800m², gm. Kleszczele, dom mu-
rowany, z 1965r, kryty blacha, prąd, 
woda. 135.000 zł  509-287-064  HAJ 

SUPRAŚL, 110m², działka 500m², 
bud. gospodarczy 28m². 450.000 zł  
506-152-302  BIAŁ 

 » 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, 139m², działka 477, wolno 
stojący, Dom usytuowany w uzdro-
wiskowym miasteczku, położo-
nym nad rzeką, w centrum Puszczy 
Knyszyńskiej.  420.000 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

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

 » WŁOSTY OLSZANKA, 250M², 
DZIAŁKA 3900M², MUROWA
NY, ZABUDOWANIA MURO

WANE. 795-505-775  WYS 
WASILKÓW, 145m², działka 600, 
KOMFORTOWY dom wolno stojący 
do zamieszkania + murowany garaż 
dwustanowiskowy, pięknie zagospo-
darowana działka! 529.000 zł  660-
474-444  BEWE 

WYSZKI, 350m², działka 978m², usłu-
gowo-mieszkalny, pow. usługowa 
180m², użytkowa 170m², całość wy-
kończona w dobrym standardzie, 
doprowadzone wszystkie media. 
590.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

 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 

Z A B ŁU D Ó W, 213m², dzia łka 
5000m², murowany, z 1981r., ogrze-
wanie tradycyjne (węgiel, drewno), 
kanalizacja, woda z własnej studni,  
399.000 zł  505-093-985, (85)744-
50-82  BIS 

ZAPIECEK, 54m², działka 642m², z 
bala drewnianego o grubości 8 cm, 
podpiwniczony, kominkiem spełnia-
jącym funkcję grzewcza i ozdobną, 
woda, brak kanalizacji. 170.000 zł  
505-093-985, (85)744-50-82  BIS 

AUGUSTOW, os. Danowskie, sprze-
dam dobrze prosperujący pensjo-
nat hotel o wysokim standardzie 
wraz z działka budowlana nad je-
ziorem Blizno. 1.500.000 zł  698-
955-677  AUG 

 B-stok, lokal 13m² w rze-
mieślniku na ul. Bema 
11, 2 lokal od wejścia. 
730-793-028  BIAŁ 

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

B STOK, os. Centrum, gabinet ko-
smetyczny 30m². 35.000 zł do uzg. 
694-175-685  BIAŁ 
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 B STOK, UL. ŚWIERKOWA 24 LOK 3, 
86.50M², PARTER, TRZY POMIESZ

CZENIA, SOKOŁOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI. 692.000 zł  

607-716-277  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWY LOKAL USŁUGOWY, 114
127 M², STAN DEWELOPERSKI. 
7.400 zł m² 733-900-723  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SŁONIMSKA, 
APARTAMENTY SŁONIMSKA, 
NOWY LOKAL USŁUGOWY, 
79 M², STAN DEWELOPERSKI. 
571.000 zł  733-900-723  BIAŁ 

 » B STOK, UL. SOWLAŃSKA, LO
KAL USŁUGOWY 88.09M², BEZ
POŚREDNIO PRZY LIDLU 4.500 
zł m² do uzg. (85)749-60-20  BIAŁ 

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

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, pow. 
86, 52 m², usługowo-handlowy, par-
ter 735.420 zł +VAT 504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

BIAŁYSTOK, os. Nowe Miasto, 
pow.39, 88 m², usługowo-handlo-
wy, parter 299.100 zł +VAT 504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

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

 » BIAŁYSTOK, UL. ŚW. ROCHA 
13 15, 23M². 791-706-822  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Św. Rocha, os. 
Centrum, lokal 30, 3m² I piętro w 
kamienicy z 2000r. Obecnie gabinet 
medyczny, idealy również jako biu-
ro, siedziba fi rmy, usługi 166.650 zł  
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, ul. Duboisa, os. Nowe 
Miasto, lokal 120 mkw PARTER 
Wynajmę lub Sprzedam. Wejście 
bezpośrednio z chodnika w ciągu 
lokali hand-usług. Wykończony-do 
odś 25 zł m² +VAT do uzg. 790-810-
006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Dworska, os. Wysoki 
Stoczek, Lokal 40 mkw, Parter, wej-
ście z chodnika, przy głównej ulicy. 
sprzedam 255.000 zł do uzg. 790-
810-006  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K , ul.  Gajowa, os. 
Dziesięciny, Sprzedam lokal 720 
mkw na działce 1445 mkw Gajowa 
63 A Białystok 960.000 zł do uzg. 
790-810-006  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska, dwa po-
mieszczenia+wc, wjazd od głównej 
ulicy, instalacja antywłamaniowa, 
podwójne drzwi, idealne na biuro, 
gabinet, siedzibę firmy. 1.500 zł  
691-411-756, (85)744-50-60  BMJ 

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 111, 93, LOK. NR 6, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

 BIAŁYSTOK, UL. PIASTA 5, OS. 
BOJARY, POW. 118, 94, LOK. NR 5, 

PARTER, LOKAL USŁUGOWO HAN
DLOWY, STANDARD DEWELOPER
SKI, PARKING PRZED BUDYNKIEM. 

664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Przędzalniana, os. 
Bacieczki, nieruchomość inwesty-
cyjna, powierzchnia budynku 2110 
m², dobrze skomunikowana, atrak-
cyjna lokalizacja 5.250.000 zł +VAT 
698-110-165, (85)742-21-15  eM4 
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Yuniwersal Podlaski, 
ul. Piękna 3, 

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

Botaniczna 8A – Osiedle Centrum, liczba kon-
dygnacji: 6, liczba lokali mieszkalnych: 65, po-
wierzchnia mieszkań: 63 m2 – 170 m2, miej-

sca postojowe w garażu podziemnym

Gotowe do 
odbioru.

Od 5200 zł/m2

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźnia-
czej - Osiedle Wśród Łąk, ul. Lipowa, No-

wodworce, kameralne położenie na skraju 
miejscowości,  budynki z garażami o łącznej po-
wierzchni 132 m2, działki o powierzchni od 508 

do 532 m2, pełna infrastruktura techniczna 

II kwartał 
2019 roku

Od 419.000  zł 
segment 

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.

Ostatni apar-
tament.

Budynek mieszkalno-ułsugowy przy uli-
cy Zaułek Podlask 1. Budynek jest trzypię-
trowy z windą, z czterema mieszkaniami o 
pow. od 66 do 69 mkw i czterema lokalami 

usługowymi o pow. od 61 do 68 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Cena od 4000zł/
m2 netto

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

iej w Białymstoku. Mieszkania dwu- lub jednop-
oziomowe z garażami w zabudowie szeregowej o 
pow. od 99 do 143 mkw. Domy z garażami w za-
budowie szeregowej o pow. od 124 do 126 mkw.

Gotowe do 
odbioru.

Ostatnie miesz-
kanie 140 m2, w 
cenie 389 tys. 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

Ostatnie miejs-
ca parkingowe

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.

Już w 
sprzedaży.

Cena od 
6250zł/m2

Jaz-Bud
 ul. Świętokrzyska 3 

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

Apartamenty WIERZBOWA PARK to prestiżo-
wy budynek mieszkalny u zbiegu ulicy Wierzbo-
wej i Antoniukowskiej w Białymstoku. Doskona-
le zaprojektowane mieszkania oraz przestronne i 
dopracowane w każdym szczególe części wspól-
ne budynku zaspokoją najwybredniejsze gusta. 
Mieszkania o powierzchni o pow. 30-100 mkw, 

lokale użytkowe o pow. 20-180 mkw.

IV kwartał 2020 
roku. I kwar-
tał 2021 roku

Mieszkania od 
5.400zł/mkw., 
lokale usługo-
we od 9.000zł/

mkw., miej-
sca parkingowe 

22-33 tys. zł.

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 kondy-
gnacyjny z garażami i miejscami postojowymi w 
podziemiach w samym sąsiedztwie parku Anto-
niukowskiego przy ul. Jana Pawła II . Mieszka-
nia o pow. 35 – 90 mkw z widokiem na park. 

Etap I – Gru-
dzień 2020 

Od 5.400 zł/m2

Piasta 5, budynek 4 kondygnacyjny z windą, z piw-
nicami i miejscami postojowymi w podziemiach 

przy ul. Piasta 5 w Białymstoku. W ofercie zostały 
2 ostatnie lokale usługowe o pow. 112 i 119 mkw. 

Gotowe do 
odbioru

Lokale usługo-
we – od 5.800 

zł/m2 netto 

Domy w zabudowie szeregowej o pow. 97m2 oraz 
bliźniak o pow. 84m2 przy ul. Produkcyjnej 77 

na os. Bacieczki. Ogród, stanowisko parkingowe 
pod wiatą. Zostały 3 ostatnie domy. Jeden z do-

mów wykonany jest w standardzie „POD KLUCZ”.

Gotowe do 
odbioru

430.000 zł – 
Bliźniak, 539.000 

zł – Szeregów-
ka „pod klucz”



BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza, os. 
Sienkiewicza, KOMFORTOWY, 
152m² IV piętro-winda, 2002r.ka-
mienica, wspólnota, na biuro, kance-
larię, usługi medyczne, edukacyjne! 
950.000 zł +VAT do uzg. 660-474-
444  BEWE 

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

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

KLEOSIN, os. Ignatki, Hala prod. - 
magazynowa Nowa 1640m². 19.680 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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 + funk-
cjonująca kawiarnia. 1.800.000 zł  
690-365-666  REMAX PARTNERS 

RYGOL, sprzedam lub wynajmę lo-
kal, wraz z polem namiotowym, z 
dostępem do rzeki Czarna Hańcza. 
350.000 zł  691-585-258  AUG 

SOCHONIE, ul. Monte Cassino, bu-
dynek handlowo-usługowy, dział-
ka 486m². 95.000 zł  793-932-155  
REMAX PARTNERS 

SOKÓŁKA, ul. Białostocka, śródmie-
ście, 180m², piętrowa kamienica 
parter użytkowy 90m² pod dowolną 
działalność na piętrze 2 mieszkania 
po 45m² każde 150.000 zł do uzg. 
504-866-750  SOK 

STANKUNY, gm. Wiżajny, Hotel, 
Pensjonat, Agroturystyka, 35 po-
koi, działka 12, 85ha, stajnia, linia 
brzegowa jeziora. 3.850.000 zł  793-
933-155  REMAX PARTNERS 

 B STOK, ANTONIUK, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
ANTONIUKOWSKIEJ. 12.000 zł  

606-805-664  BIAŁ 

 B STOK, CENTRUM, MIEJSCE 
PARKINGOWE POD BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM PRZY UL. 
MŁYNOWEJ. 18.000 zł  606-805-664  

BIAŁ 

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

DWA miejsca postojowe, w budynku 
klimatyzowanych brama na pilot. 
Osiedle Nowe Miasto ul. Kręta. 400 
zł  579-233-269  BIAŁ 

GARAŻ 3x5m, blaszak. 800 zł  509-
156-418  BIAŁ 

G A R AŻ  murowany z kana łem 
i prądem na os. Białostoczek, 
ul. Przytorowa od strony ul. 
Gołdapskiej. 22.000 zł  603-305-
509  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
B-stok, ul. Pogodna. 230 zł  510-
192-176  BIAŁ 

GARAŻ pod blokiem do wynajęcia, 
ul. Żyzna, B-stok. 170 zł  609-405-
958  BIAŁ 

GARAŻ przy ul. Dubois 15, B-stok, 
pow. 16.6m², brama na pilot. 29.000 
zł  664-926-080  BIAŁ 

GARAŻ z kanałem do wynajęcia 
na warsztat. 72m² . Możliwość ko-
rzystania z zaplecza socjalnego. 
Dobrzyniewo Ogrodniki 3 km za 
Leroyem 15 zł m² 606-112-927  BIAŁ 

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

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

MIEJSCE postojowe duże pod blo-
kiem na dwa samochody wjazd na 
pilot. Nowe Miasto, ul. Kręta. 220 zł  
579-233-269  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż murowany z ka-
nałem. Znajduje się on w ciągu 
garażowym przy ul. Lityńskiego 
-Minkiewicza o powierzchni użyt-
kowej 18 m².  35.000 zł  506-806-
291  SUW 

SPRZEDAM garaż ul. Żyzna 20, pod 
blokiem, B-stok. 29.000 zł  609-405-
958  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż z kanałem, przy ul. 
Grochowej 2, powierzchnia 16m² z 
własnością gruntu, przed garażem 
miejsce parkingowe. 45.000 zł do 
uzg. (85)811-08-08  BIAŁ 

SPRZEDAM garaż znajdujący się w 
Białymstoku w ciągach garażowych 
przy ulicy Marczukowskiej na prze-
ciwko piekarni PSS Społem. Nr gara-
żu 21. Powierzchnia 15, 8 m². 16.000 
zł +VAT 536-298-512  BIAŁ 

WYGODNE miejsce postojowe w 
garażu podziemnym. CENTRUM, 
apartamentowiec z 2015r.ul.KA-
CZOROWSKIEGO, wjazd na pilot! 
150 zł do uzg. 660-474-444  BEWE 

WYNAJMĘ dwa garaże nowe, każ-
dy 22m², Chopina Park, w Bloku D, 
osiedle zamknięte monitorowane, 
kontakt po 15. 250 zł do uzg. 507-
597-769  SUW 

WYNAJMĘ garaż 21m², Chopina Park 
w Suwałkach, budynek D, osiedle 
monitorowane. 280 zł  572-870-
800  SUW 

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

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

WYNAJMĘ garaż na warsztat samo-
chodowy. Dobrzyniewo za Leroyem 
na ul.Produkcyjnej 15 zł m² 606-112-
927  BIAŁ 

BUDOWLANE
ŁAPY, 1400m², ogrodzona, prąd, 
woda, kanalizacja, dom 8x17m, 
drewniany do remontu.  340.000 
zł  514-120-705  BIAŁ 
ŁAPY, 900m², posiadłość z domem 
drewnianym, do remontu, plac 
900m². 75.000 zł  512-451-274  BIAŁ 

 » ŚRÓDLESIE, 540M², UL. MY
ŚLIWSKA, OK. BIAŁEGOSTOKU 
600-281-816  BIAŁ 

ŻÓŁTKI, 2000m², ogrodzona, wszyst-
kie media, dobry dojazd. 60 zł m² 
785-642-439  MOŃ 

 » B STOK OBRZEŻA UL. 
NADAWKI  WASILKÓW, 820M², 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 
PRĄD, KLIENT NIE PŁACI PCC. 
150.000 zł  691-028-004  BIAŁ 

 » B STOK, 1000M², SATURNA
GEN. MACZKA, DZIAŁKA 
Z DUŻYM MUROWANYM 
DOMEM I BUD. GOSPODAR
CZYMI, RÓWNIEŻ NA DZIA
ŁALNOŚĆ. 602-717-353  BIAŁ 

B STOK, 1300m², os. Dojlidy, wszyst-
kie media, przy głównej drodze. 290 
zł m² 880-938-855  BIAŁ 

B STOK, 710m², os. Nowe Miasto, 
wynajmę działkę. 500 zł  884-691-
250  BIAŁ 

B STOK, 984m², ul. Wydmowa, os. 
Zagórki, prąd, WZ w trakcie, dobry 
dojazd, kształtna. 195.000 zł  793-
932-155  REMAX PARTNERS 

B A R S Z C Z E W O, 733m², prąd, 
woda, kanalizacja, 23mx32m, 
gm Choroszcz. 109.000 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁOWIEŻA, 1807m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, ul. Podolany 
I, os. Podolany, Działka zabudowana 
domem mieszkalnym do rozbiórki, 
pow. zabudowy 500 m² 105.000 zł 
do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 1036m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Zagórki, re-
jon nowej zabudowy 207.000 
zł  501-738-393, (85)744-80-04  
GRABOWSCY NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 1166m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, po-
zwolenie na budowę, os. Skorupy, 
pozwolenie na budynek jednoro-
dzinny lub zabudowę szeregową 320 
zł m² do uzg. (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1605m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, ul. 
Klepacka, os. Starosielce, pod za-
budowę wielorodzinną z usługami 
do 4-kondygnacji 515.000 zł do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 1667m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Mickiewicza, budynek o przezna-
czeniu handlowym, usługowym, 
produkcyjnym, powierzchnia 597, 
38m². 1.100.000 zł do uzg. 516-010-
978, (85)744-66-87  AREA 

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 

B I A ŁY S T O K ,  3 0 0 0 0 m ²,  o s . 
Białystok-zabłudów, OKAZJA!!! 
INWESTYCYJNA, PIĘKNA, duża dział-
ka przy trasie Białystok-Zabłudów, 
warunki zabudowy 26, 67zł m²! 
770.000 zł  660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 3099m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Skidelska, os. 
Białostoczek, przeznaczenie: zabu-

dowa jednorodzinna i tereny zielo-
ne, malowniczy zakątek; 1.022.670 
zł do uzg. 516-129-184, (85)742-21-
15  eM4 

BIAŁYSTOK, 3281m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, os. Przemysłowe/
skorupy, pod zabudowę szerego-
wą lub bliźniaczą 560 zł m² do uzg. 
885-850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3617m², ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, os. 
Dojlidy Górne, Działka zabudo-
wana domem i budynkami gosp, 
przy drodze asfaltowej, uzbrojona 
430.000 zł  574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, 3848m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ul. Bystrzycka, os. 
Wyżyny 290 zł m² do uzg. 516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

BIAŁYSTOK, 420m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 300.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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, 22 kształtne 
działki o powierzchni od 784 m² do 
1459 m², dojazd drogą asfaltową. 
117.600 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

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, 888m², ogrodzona, os. 
Skorupy, działka usługowa, w bardzo 
atrakcyjnej lokalizacji, idealnie wi-
doczna z ul. Branickiego, 60% pow.
zabudowy 730.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 901m², ul. Ul. Raginisa, 
uzbrojona, z domem drewnianym 
450.000 zł  662-605-260  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 984m², ul. Wydmowa, 
os. Zagórki, działka budowlana. 793-
932-155  REMAX PARTNERS 
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BIELSK Podlaski, 1490m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, sprzedam 
działkę budowlaną o pow 1490 m² 
na działce stoi dom drewniany stary 
budynek gospodarczy  180.000 zł do 
uzg. 505-576-163  BIEL 

BIELSK Podlaski, 702m², Sprzedam 
działkę 0, 0702 ha, na której znajduje 
się dom drewniany do remontu i bu-
dynek gospodarczy na ul. Obozowa 
30, 17-100 Bielsk Podla 125.000 zł  
798-820-427  BIEL 

CHOROSZCZ, 1185m², prąd, kanali-
zacja, Działka przy ulicy, wymiarowa, 
pod dom jednorodzinny 177.000 
zł  574-737-543, (85)307-65-65  
IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

C H O R O S Z C Z ,  2 1 1 1 m ² ,  u l . 
Narwiańska, przeznaczona w MPZP 
pod budownictwo, pełne uzbrojenie 
w ulicy. 199.000 zł  516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

CIASNE, 1590m², ul. Zielona, prąd, 
WZ, dobry dojazd, kszta ł tna. 
135.000 zł  793-932-155  REMAX 
PARTNERS 

CIASNE, 776m², prąd, woda, ka-
nalizacja 97.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

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 

CZERNICE, 1350m², ok. Kolna, z 
budynkiem gospodarczym, woda i 
prąd przy działce. 42.000 zł  720-
717-739  KOL 

CZYŻEW, 1000m², wynajmę dział-
kę naprzeciw stacji cpn, przy dro-
dze krajowej, na każdą działalność. 
1.500 zł do uzg. 605-561-435  WYS 

DĄBROWA Białostocka, 830m², 
uzbrojona, pod zabudowę. 60 zł m² 
(85)712-81-32  SOK 

DOBRZYNIEWO Duże, 2900m², 
prąd, woda, rolno-budowlana, w 
środku wsi, droga asfaltowa, lub 
zamiana na mieszkanie. 130.000 zł  
790-324-705  BIAŁ 

FASTY, 1210m², prąd, gaz, os. gm. 
Dobrzyniewo, zabudowa jedno-
rodzinna z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, działka położona 
w pobliżu nowej zabudowy jedno-
rodz 121.000 zł do uzg. 698-110-
165, (85)742-21-15  eM4 

FASTY, 6100m², działka o numerze 
166 6, gmina Dobrzyniewo Duże. 
320.000 zł  503-045-007  BIAŁ 

FASTY, 6100m², prąd, woda, kanali-
zacja, Działka budowlano-usługowa 
nr dz 166 6, blisko media 310.000 zł  
503-045-007  BIAŁ 

FASTY, 900m², prąd, gaz, os. Fasty 
126.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

G. Korycin, 363m², działka z możli-
wością powiększenia, warunki za-
budowy, uzbrojenie.  50 zł m² 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 

G M .  Ło m ża ,  6 0 a ,  S i e m i eń 
Nadrzeczny, działka prawie kwadra-
towa od strony rzeki Narwi, piękne 
widoki, czyste, zdrowe powietrze, 
przy drodze żwirówce gminnej. 100 
zł m² do uzg. 504-464-359  ŁOM 

GM. Choroszcz, 1988m², ogrodzona, 
prąd, pozwolenie na budowę, ul. 
Pańki, Działka budowlana z MPZP 
- możliwość podziału ! 15 min od 
Białegostoku 198.800 zł do uzg. 516-
129-184, (85)742-21-15  eM4 

GM. Czarna Białostocka, 5700m², 
przy drodze asfaltowej, blisko lasu. 
10 zł m² do uzg. 508-211-290  BIAŁ 

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 

GRAJEWO, 400m², z warunkami za-
budowy. 45.000 zł  660-636-023, 
532-177-513  GRAJ 

GRAJEWO, 4a 45.000 zł  660-636-
023, 532-177-513  GRAJ 

GRAJEWO, 800m², ogrodzona, prąd, 
woda, ul. Kolejowa, ważna decyzja 
o warunkach zabudowy. 59.000 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

HAJNÓWKA, 577m², prąd, woda, ka-
nalizacja, ul. Bociania, os. Podlasie, 
bardzo cicha i spokojna okolica, jed-
nocześnie z bardzo dobrym dojaz-
dem drogą asfaltową. 56.000 zł do 
uzg. 537-076-436  HAJ 

28  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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

15 - 427 Białystok
tel. 85 652 54 24

www.markbud.com.pl

Nowoczesny budynek w centrum miasta u zbie-
gu ulic Gen. Józefa Bema i Jana Kochanowskiego. 
Mieszkania o pow. od 47,20 do 58,73m2. W pobli-
żu Dworzec PKS i PKP, sklepy, przychodnie, szkoła, 
Politechnika Białostocka i hala sportowa. W cenie 

przestronne balkony i tarasy z widokiem na panora-
mę miasta. Dwupoziomowy parking, budynek wy-

posażony w windy. Rekreacyjne zaplecze budynku z 
placem zabaw oraz urządzeniami gimnastycznymi. 

Realizacja I eta-
pu- IV kw. 2019 

r., II etap- III 
kw. 2020 r  

Od 5 600 zł/m2

Kameralna inwestycja przy ul. Al. Solidarności w 
Białymstoku - Bocianie Gniazdo II. Mieszkania od 
44,55 do 49m2. Kameralny charakter zabudowy, 
tylko 30 mieszkań w budynku. Garaż podziem-
ny, winda. Komórki w cenie mieszkania. Znako-
mita lokalizacja: w pobliżu przedszkole, szkoła 
podstawowa, liceum, obiekty handlowe, usłu-
gowe i sportowe, przychodnie. Blisko centrum.

IV kwartał 2019 Od 5600zł/m2

SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI
ul. Legionowa 30, lok. 103, 

15 – 369 Białystok
tel. 607 716 277, 696 419 900

www.sokolowscynieruchomosci.pl

Domy w zabudowie szeregowej PRZY DOLNEJ, ul. 
Dolna, Osiedle Zawady, Białystok. W ofercie – 20 
budynków jednorodzinnych w zabudowie szere-
gowej o pow. 141,58m2. Ilość pokoi – 5. Na par-

terze wiatrołap, aneks kuchenny z jadalnią, pokój 
dzienny z wyjściem do ogrodu, wc, garaż. Na pię-

trze 4 przestronne sypialnie, łazienka, pomieszcze-
nie gospodarcze. W każdym segmencie 2 miejsca 
postojowe, jeden w bryle budynku, drugi przed

 Rozpoczęcie in-
westycji: I kw. 

2019, zakończe-
nie inwestycji: 
IV kw. 2020r.

Od 513.000 zł

VILLA KRAŃCOVA II, ul. Krańcowa 13, Osiedle Wy-
goda, Białystok, 9 mieszkań o pow. od 30,16m2 do 
86,42m2, 2 pok.: pow. 30,16m2 – 49,51m2, 4 pok.: 
pow. 69,24m2- 86,42m2, mieszkania na parterze 
z przynależnymi ogródkami, 9 komórek lokator-
skich, miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
dobrze rozwinięta infrastruktura osiedla, miesz-
kania dostępne w pełnym stanie deweloperskim.

II kw. 2019 Od 4.726 zł/m2

Inwestycja Prestiżowe Dziesięciny to bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny z po-
mieszczeniami handlowo-usługowymi 

i parkingiem podziemnym przy ul. Halle-
ra w Białymstoku (os. Dziesięciny). 

Lokale handlowo-usługowe: 35,14m2, 
41,77m2, 42,67m2, 45,51m2 i 68,73m2. 

Mieszkania od 30,61m2 do 100,2m2.

Cena lokali od 
6000zł/net-
to za mkw. 

R. i B. Andrzejewscy Białystok
tel. 505 103 180

www.osiedlezielonagorka.pl
biuro@osiedlezielonagorka.pl

Domy szeregowe przy ul. Weneckiej w Białymsto-
ku (Starosielce/ Zielone Wzgórza). III etap budowy: 

segmenty o pow. ok. 189-218 mkw. (z garażem), 
działki o pow. 200-558 mkw. Z II etapu: ostatni 

segment brzegowy - 218 mkw, działka 460 mkw. 
Wszystkie instalacje, drewniana stolarka. Wysoka 
jakość materiałów. Na terenie osiedla przedszkole.

IV kwartał 2018 Od 2.400 zł/
mkw. RABATY !

Salon Sprzedaży Ełk (Komfort Ho-
use i Modern House w Ełku oraz 

Nova Port Węgorzewo i Apar-
tamenty Przystań Giżycko)
ul. Armii Krajowej 7B lok. 6,

19-300 Ełk
tel.: 87 621 70 70

www.rutkowskidevelopment.pl

Salon Sprzedaży Białystok (Apar-
tamenty Antoniuk i Ultra Sonata)

ul. Antoniuk Fabryczny 11
15-762 Białystok
Tel.: 721 999 721

www.rutkowskidevelopment.pl

Antoniuk Fabryczny 11, w sprzedaży etap A, gdzie 
zostały ostatnie apartamenty - termin oddania 

do użytku. Wkrótce do sprzedaży etap B i 60 apar-
tamentów umiejscowionych na 4 piętrach o po-
wierzchni od 30 m2 do 87 m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

KWIECIEŃ 2019

Ultra Sonata (etap D i E) Białystok. Transporto-
wa/Magazynowa w dwóch etapach przygotowa-
no ponad 300 apartamentów o powierzchni od 32 

do 90 m2, mieszczące się na siedmiu piętrach.
Dostępne garaże i miejsca postojo-

we oraz komórki lokatorskie.

E - GRU-
DZIEŃ 2019 
D - KWIE-
CIEŃ 2021

Nova Port Węgorzewo. W środku znajdziemy 88 
mieszkań na pięciu kondygnacjach mieszkania o po-

wierzchni od 33,65 m2 do 74,26 m2. W inwestycji 
przewidziane są również lokale usługowe. Dostępne 
garaże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2019

Komfort House Ełk (etap D) . Osiedle Tuwima 
w Ełku. W sprzedaży 80 apartamentów od po-
wierzchni od 30 m2 do 90m2. Dostępne gara-

że i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020

Modern House Ełk . Bora-Komorowskiego. W sprze-
daży 80 mieszkań od 40m2 do 93m2 położone w 

4-piętrowym budynku mieszkalnym. Dostępne ga-
raże i miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

WRZESIEŃ-GRU-
DZIEŃ 2020

Apartamenty Przystań Giżycko. Al. 1 Maja / 
ul. Królowej Jadwigi. Na sześciu kondygna-

cjach znajdują się 83 apartamenty o powierzch-
ni od 36 m2 do 100 m2. Dostępne garaże i miej-

sca postojowe oraz komórki lokatorskie.

CZERWIEC 2020



H R Y N I E W I C Z E ,  1.99ha,  gm. 
Juchnowiec kościelny. 180.000 zł  
668-571-110  BIAŁ 

HRYNIEWICZE, 914m², prąd, woda, 
kanalizacja 120.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

JAŁÓWKA  Kondratki, 1900m², gm. 
Michałowo, działka budowlana 
13.000 zł  606-881-066  BOMAR 

KARAKULE, 1000m², przy głównej 
ulicy, z rozpoczętą budową domu 
(fundament). Wszystkie media przy 
działce, w projekcie 2 oddzielne wej-
ścia, może być na działal. 130.000 zł  
502-701-530  BIAŁ 

KLEPACZE, 2275m², . 90 zł m² 534-
242-599  BIAŁ 

K L E PA C Z E , 808m², prąd, ul. 
Wodociągowa, pełne media ok 
30m od działki w drodze asfalto-
wej, kwadrat 121.200 zł  885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

KOŚCIUKI, 13137m², prąd, woda, 
gm. Choroszcz 525.480 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

KOLONIA Grabówka, 1752m², prąd, 
ul. -, os. Kolonia Grabówka, działka 
przy drodze asfaltowej. 192.000 zł  
535-206-800, 782-347-235  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1463m² 160 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1501m² 160 zł m² 510-
534-449  BIAŁ 

KRUPNIKI, 1752m², prąd 160 zł m² 
510-534-449  BIAŁ 

KRYPNO Wielkie, 4600m², prąd, 
woda, kanalizacja, pod zabudowę 
92.000 zł  504-046-274, (85)742-40-
16  APOGEUM 

KURIANY, 3099m², pozwolenie na 
budowę 110.000 zł  600-525-899  
HOME-SERVICE 

LEWICKIE, 1180m², ogrodzona, 
prąd, woda, kanalizacja, warunki 
zabudowy, drewniany domek rekre-
acyjny + garaż, atrakcyjna 109.000 
zł  660-474-444  BEWE 

LEWICKIE, 1483m², prąd, woda, gm. 
Juchnowiec 133.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

LEWKOWIEC, Gm. Trzcianne, 92a, 
woda, możliwość wykopania sta-
wu, możliwość podziału na poło-
wę. 130.000 zł  (85)651-46-99  BIAŁ 

MICHAŁOWO, 12700m², prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, os. 
Oziabły, duży równy teren w jednym 
kawałku dojazd cały czas asfaltowy, 
media na działce pod dom. 32 zł m² 
505-017-413  BIAŁ 

MIELNIK, 3300m², ogrodzona, prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, ul. Sadowa, 
Z domem drewnianym. Atrakcyjna 
działka z ładnym widokiem. Nie gra-
niczy z innymi posesjami. 155.000 zł  
503-384-610  SIEM 

MILEJCZYCE, 0.40ha, brzoza, prąd, 
woda. 55.000 zł  728-860-389  SIEM 

MOŃKI, 1000m², ul. Ełcka, działki 
budowlane, przy drodze krajowej 
nr 65. 70 zł m² 698-495-545  MOŃ 

MOŃKI, 820m², ogrodzona, z drze-
wami owocowymi. 60 zł m² 500-
580-330  MOŃ 

NIEWODNICA Kościelna, 1132m², 
prąd, gaz, pozwolenie na budowę, 
ul. Łąkowa, os. Wasilków, z pro-
jektem na dom parterowy 80 m z 
możliwością adaptacji poddasza i z  
195.000 zł szt. 793-668-889  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 Kościelna, 1552m², 
prąd, woda 172.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Kościelna, 2904m², 
prąd, woda 310.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

NIEWODNICA Korycka, 1128m², 
prąd, woda, ul. -, os. -, uzbrojenie 
25 m od działki. 112.800 zł  535-206-
800, 782-347-235  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1343m², 
prąd, woda, pozwolenie na budo-
wę, 5km za Białymstokiem z aktu-
alnymi wz na dom jednorodzinny 
nowa sucha rogowa utwardzony 
dojazd 100.000 zł do uzg. 696-566-
280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 1739m², 
prąd, woda, pozwolenie na budo-
wę, kształtna z aktualnym wz na 
dom jednorodzinny sucha obok 
domów dojazd utwardz.autobus 
nowa 130.000 zł do uzg. 696-566-
280  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, rolna, za jakiś czas mo-
zliwość przekształcenia na budow-
laną, kształtna, gm. J. Kościelny 5km 
za b-stok. 285.000 zł do uzg. 696-
566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 4140m², 
prąd, woda, rolna, gm.j.koscielny 
blisko Białegostoku, mozliwosc prze-
kształcenia za jakiś czas na budowla-
ną szer50 dł83 dojazd utw 285.000 
zł do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8280m², 
prąd, woda, rolna z możliwością 
przekształcenia na budowlaną, 
gm.J.kościelny 5km za B-stokiem, 
dojazd utwardzony. 570.000 zł do 
uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NOWE Aleksandrowo, 946m², prąd, 
woda, gaz, ul. Słoneczna, wszystkie 
media na działce, działka położona 
wśród nowo wybudowanych do-
mów jednorodzinnych. 156.000 zł  
698-816-633  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1019m², prąd, 
woda, gaz, pełne media, działka po-
łożona wśród nowo wybudowanych 
domów jednorodzinnych. 180 zł m² 
698-816-633  BIAŁ 

NOWODWORCE, 1220m², prąd, gaz 
268.400 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

NOWODWORCE, 1388m², działka 
budowlana 30x46m.. 239.000 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

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, 30a, ul. Supraślska, 
dł. 90m, szer. 35m. 250 zł m² 784-
454-252  BIAŁ 

OK. Giżycka, 1600m², z dostępem 
do jeziora i plaży. 130 zł m² 507-
960-008  GIŻ 

OLMONTY, 1000m², prąd, woda, 
kanalizacja, ul. -, os. Olmonty, cicha 
spokojna okolica. 135.000 zł  535-
206-800, 782-347-235  BIAŁ 

OLMONTY, 1500m², 3 działki bu-
dowlane, plan zagospodarowania, 
prąd, woda, kanalizacja, teren płaski, 
suchy, nasłoneczniony, blisko lasek. 
140 zł m² 884-691-250  BIAŁ 

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 

 » 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 

PASYNKI, 2200m², gm. Zabłudów, 
warunki zabudowy. 30 zł m² 609-
405-958  BIAŁ 

POROSŁY Kolonia, 2704m², prąd, 
woda, gaz, Działka z dobrym dojaz-
dem pod budownictwo jednorodzin-
ne 230 zł m² 574-737-543, (85)307-
65-65  IMPULS NIERUCHOMOŚCI 

RAFAŁÓWKA, 1710m², z warunkami 
zabudowy, prąd; za szkołą 42.000 zł  
606-881-066  BOMAR 

RAFAŁÓWKA, 2231m² 56.000 zł  
600-525-899  HOME-SERVICE 

RAFAŁÓWKA, 5726m², za szko-
łą, prąd 115.000 zł  606-881-066  
BOMAR 

SAJZY, 1500m², działki budowlane o 
pow. 1200-1600m², z prawem budo-
wy. 40 zł m² 661-833-474  EŁK 

SKRYBICZE, 2051m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, ATRAKCYJNA, bu-
dowlana, warunki zabudowy, w po-
bliżu przystanek MPK, dobry dojazd! 
184.000 zł  660-474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 646m², prąd, woda, gaz, 
ATRAKCYJNA działka 2051m², cena 
90zł m²  184.000 zł szt. do uzg. 660-
474-444  BEWE 

SKRYBICZE, 646m², prąd, woda, gaz, 
ATRAKCYJNE działki 646m², 1405m², 
2051m², cena od 90zł m²  90 zł m² 
660-474-444  BEWE 

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, 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 

SOCHONIE, 802m², prąd, woda 
108.500 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

SOCHONIE, 895m², prąd, woda, ka-
nalizacja 179.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

SOFIPOL, 700m², z warunkami zabu-
dowy, dużo zieleni, w kształcie kwa-
dratu. 29.000 zł  784-465-730  BIAŁ 

STUDZIANKI, 1200m², warunki za-
budowy, przy drodze asfaltowej, 
woda, prąd, telefon, kanalizacja. 
80.000 zł do uzg. 517-596-200  BIAŁ 

STUDZIANKI, 3000m², warunki za-
budowy, możliwość podziału na 2, 
dwie drogi dojazdowe, ciche, spo-
kojne miejsce. 95 zł m² 694-175-
685  BIAŁ 

SURAŻ, 8500m², prąd, woda, kanali-
zacja, nowe osiedle domków jedno-
rodzinnych, cicha, spokojna okolica. 
110.000 zł  797-684-857  BIAŁ 

SZCZEBRA, 3001m², rolna z warun-
kami zabudowy, 5km od Augustowa, 
20 km od Suwałk, w pobliżu lasu, 
1km do rzeki Rospuda, jezioro 
Rospuda oddalone o 1.5km. 50 zł 
do uzg. 693-409-130  AUG 

TOŁCZE, 5400m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja, pozwolenie na budo-
wę, blisko szkoła 215.000 zł  721-
287-032  BIAŁ 

WASILKÓW, 861m², prąd, woda, 
kanalizacja, pozwolenie na budowę 
190.000 zł  504-046-274, (85)742-
40-16  APOGEUM 

WÓLKA Ratowiecka, 1000m², prąd, 
dobra inwestycja, możliwość wy-
boru działki 39.900 zł  501-738-
393, (85)744-80-04  GRABOWSCY 
NIERUCHOMOŚCI 

ZAŚCIANKI, 3062m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja 643.000 zł  504-
046-274, (85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚCIANKI, 6708m², prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, pozwolenie na bu-
dowę, ul. Szlachecka, os. Zaścianki, 
zatwierdzony projekt budowla-
ny na 11 budynków szeregowych 
698.000 zł +VAT do uzg. 885-850-
247, (85)744-66-87  AREA 

ZAŚCIANKI, 765m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 199.000 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚCIANKI, 980m², prąd, woda, gaz, 
kanalizacja 191.100 zł  504-046-274, 
(85)742-40-16  APOGEUM 

ZAŚPICZE, 0.19ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, działka nr. 60, niezabudo-
wana.  20 zł m² 516-170-295  SOK 

ZAŚPICZE, 0.28ha, prąd, woda, gm. 
Sokółka, zabudowana, chata i sto-
doła+ 6ha lasu 60-letniego. 20 zł m² 
516-170-295  SOK 

ZABŁUDÓW, 3000m², z możliwością 
uzyskania warunków zabud., więk-
sza działka 8888m² z war.zabud., 
dojazd utwardzony, 30zł m² cena 
do negocjacji  30 zł  691-411-756, 
(85)744-50-60  BMJ 

ZAGRUSZANY, 2225m², z warun-
kami zabudowy na dom jednoro-
dzinny. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 997m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 49.850 zł  883-302-
750, (85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 5000m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 150.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 

ZAJEZIERCE, 6000m², prąd, woda, 
gm. Zabłudów 120.000 zł  504-046-
274, (85)742-40-16  APOGEUM 
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ZALESIANY, 735m², prąd, woda, po-
zwolenie na budowę, . 66.150 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

ZALESIANY, 910m², dwie dział-
ki 910m² i 800m², kierunek Łapy, 
7km od B-stoku, nowe os. domów 
1-rodzinnych, 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 

ZWIERKI, 1580m², Działka pod za-
budowę jednorodzinną oraz usłu-
gową. Media w drodze. W okolicy 
rozpoczęte budowy domów jedno-
rodzinnych. 87.000 zł  576-070-703  
EM5 NIERUCHOMOŚCI 

REKREACYJNE

BAKAŁARZEWO, 2329m², ogrodzo-
na, prąd, woda 150.000 zł  600-525-
899  HOME-SERVICE 

 » BALIKI, 500M², GM. 
NOWOGRÓD, NAD RZEKĄ 
PISA. 600-588-666  ŁOM 

GM Grajewo, 1600m², rekreacyjno- 
budowlana, media, dostęp do plaży 
i jeziora Pisajno. 120 zł m² 507-960-
008  GRAJ 

GM. Giżycko, 1600m², rekreacyjno- 
budowlana, plan na budowę, z do-
stępem do jeziora Kisajno +media. 
130 zł m² 507-960-008  GIŻ 

JABŁOŃSKIE, 12400m², wjazd z dro-
gi asfaltowej, z wodą przepływo-
wą zadrzewiona, z czynna planta-
cją malin ok 30a media na miejscu. 
100.000 zł  502-274-443 

KOL. Księżyno, 1000m², obok ul. 
Brukowej, ze stawem, ogrodzona, 
garaż, altana, z możliwością zabudo-
wy i rozdziału na działki po 500m². 
190.000 zł  607-313-007  BIAŁ 

MOŚCISKA, 1574m², prąd, Działki 
maja regularne kształty i powierzch-
nie, Powierzchnie oferowanych nie-
ruchomości wynoszą od 1121 m² 
do 3267 m² . 55 zł m² 698-110-165, 
(85)742-21-15  eM4 

OK Gołdapii, 1.50ha, ranczo, dom 
235m², 3-budynki gospodarcze o 
pow. 700m² 650.000 zł  502-274-
443  GOŁ 

OK. Giżycka, 440m², nad jeziorem 
Tajty, domek 98m², w pobliżu pełna 
infrastruktura turystyczna. 229.000 
zł  604-447-716  GIŻ 

OK. Suwałk Gm. Bakałarzewo, 
616m², ogrodzona, z domem, do 
jeziora 300m. 200.000 zł  606-702-
175  SUW 

OK. Zabłudowa, 2000m², działka z 
domkiem. 50.000 zł  660-147-756  
BIAŁ 

RAJSK, 0.69ha, gm. Bielsk Podlaski, 
z domkiem letniskowym, stawem. 
90.000 zł  668-571-110  BIEL 

REPCZYCE, 641m², prąd, kanalizacja, 
Działka rekreacyjna nad zalewem 
Repczyce dojazd drogą asfaltową 
300m od zalewyu 26.000 zł  508-
681-296  HAJ 

ROŻYŃSK Wielki, 700m², ogrodzona 
100.000 zł  600-525-899, (85)742-
21-94  HOME-SERVICE 

S I E M I A N Ó W K A , 400m², gm. 
Narewka. 30.000 zł  668-279-002  
HAJ 

S TA R Y Dwór, 2140m², zalew 
Siemianówka, na plaży, wypełni 
uzbrojona, plan zagospodarowania 
przestrzennego. 450 zł m² do uzg. 
600-900-969  BIAŁ 

ZAGRUSZANY, 2212m², warunki za-
budowy. 35 zł m² 609-405-958  BIAŁ 

ZELWA, 2005m², warunki zabudowy 
do zabudowy letniskowej lub miesz-
kalnej, Nieruchomość położona jest 
w odległości około 300 m od jezio-
ra Zelwa 55.000 zł  604-560-718, 
(85)742-21-15  eM4 

ROLNE

B I AŁA S Z E WO Gmin Grajewo, 
0.50ha, łąka.  8.000 zł  660-006-
425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 6019m², ul. Generała 
Maczka, 1000-lecia PP. 150 zł m² 
504-542-390  BIAŁ 

BIELSK Podlaski, wezne w dzierza-
we ziemie rolna  517-624-765  BIEL 

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 

CHRABOŁY, 3000m², prąd, woda, 
kanalizacja, os. gm. Dobrzyniewo, 
prostokąt 50x60, teren suchy, rów-

ny, możliwa budowa domu z pod-
piwniczeniem,  87.000 zł  516-129-
184, (85)742-21-15  eM4 

CZACZKI Małe, 3ha, na sprzedaż zie-
mia rolna, bezpośrednio. zapraszam 
do rozmów  45.000 zł ha do uzg. 
502-734-664  BIAŁ 

CZERNICE, 0.50ha, gm. Kolno, łąka. 
25.000 zł  720-717-739  KOL 

DĄBRÓWKI, 6500m², ul. Radosna, 
kierunek Dąbrówki - Studzianki 50 
zł m² 663-460-468  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, po-
zwolenie na budowę, zjazd z głów-
nej drogi asfaltowej, Ełk Augustów. 
70.000 zł  660-006-425  EŁK 

DOBRZYNIEWO Duże, 5064m², 
działka rolna, dojazd asfaltem, 
90m gruntowa.. 202.560 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

FOLWARKI Tylwickie, 1200m², oraz 
5000m², gm. Zabłudów, możliwość 
przekształcenia. 8 zł m² 511-273-
647  BIAŁ 

GM. Lipsk, 3ha, gospodarstwo z źró-
dłem na stawy. 30.000 zł  601-341-
483  AUG 

GM. Zabłudów, 2.50ha, działka 
leśna znajduje się 700 m od szo-
sy Białystok-Lublin. Dojazd drogą 
gminną w pobliżu prąd. 135.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

GMINA Kolno, 10200m², prąd, woda, 
dojazd droga asfaltową. 60.000 zł do 
uzg. 720-717-739  KOL 

GMINA Szepietowo, 3.10ha, 135 
000zł za hektar Razem 3, 1ha po-
łożona pomiędzy Warele-Nowe a 
Wyliny Ruś. Wjazd bezpośrednio z 
drogi asfaltowej. Numer działki 110. 
135.000 zł ha 799-982-732  WYS 

GMINA Szepietowo, 3.10ha, Ziemia 
regularnie nawożona. 129 000zł za 
hektar Razem 3, 1ha położona po-
między Warele-Nowe a Wyliny Ruś. 
Wjazd bezpośrednio z drogi asfa 
129.000 zł ha 799-982-737, (86)277-
45-92  WYS 

GRABOWIEC, 1.70ha, łąka z la-
sem 1.23ha i 0.47ha, gm. Dubicze 
Cerkiewne. 35.000 zł do uzg. 663-
691-430  HAJ 

GROŹIMY Gmina Grajewo, 1.50ha, 
1ha lasu, kilkudziesięcioletni.  
35.000 zł  660-006-425  GRAJ 

JEŻEWO Stare, 1600m², rolno- bu-
dowlana, gm. Tykocin, woda, prąd. 
89.000 zł  668-414-599  BIAŁ 

JUCHNOWIEC Kościelny, 3000m², 
Możliwość uzyskania warunków za-
budowy. Obok działki woda, kanali-
zacja, prąd. Działka w kształcie tra-
pezu. 75.000 zł  796-785-785  EM5 
NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 1400m², działka rol-
na, gm.Wasilków. 96.600 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

JUROWCE, 2600m², działka rol-
na, gm.Wasilków. 179.400 zł  690-
124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

K I R E J E W S Z C Z Y Z N A , 2.50ha, 
sprzedam siedlisko kolonia, gmina 
Dąbrowa Białostocka 2, 5 ha dom 
garaż obora, stodoła, staw las, 
250tys.zł. (85)712-90-27  SOK 

KLEPACZE, 2135m², na działce ol-
szyna. 50.000 zł  534-242-599  BIAŁ 

KLEPACZE, 2726m², . 90 zł m² 534-
242-599  BIAŁ 

KLEPACZE, 5761m², . 60 zł m² 534-
242-599  BIAŁ 

KOL. Baciuty, 0.50ha, . 150.000 zł  
728-343-757  BIAŁ 

KORYCIN, 2500m², siedlisko w 
Korycinie, murowana stodoła, mu-
rowany chlew, bez domu. 50 zł  501-
403-179  SOK 

KOSIŁY, 4900m², ogrodzona, prąd, 
woda, pozwolenie na budowę, sie-
dlisko - działka zabudowana, bli-
sko jeziora i lasu, gmina Rajgród. 
189.000 zł  505-797-878  GRAJ 

KUCHARY Skutniki, 4500m², gm. 
Czerwińsk nad Wisłą, powiat Płońsk, 
dom 100m², 60km od Warszawy 
+budynki gospodarcze. 250.000 zł  
511-757-354, 663-179-403 

LEWICKIE, 4500m², . 70 zł m² do uzg. 
664-972-116  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8278m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś czas 
przekształcenia na budowlaną, 
szer50 dl166 droga utwardzona w 
sąsiedztwie domy. 69 zł m² do uzg. 
696-566-169  BIAŁ 

NIEWODNICA Nargilewska, 8280m², 
prąd, woda, możliwość za jakiś 
czas przekształcenia na budowlaną 
szer50 dł166 sucha płaska dojazd 
utwardz, za nią mały lasek 570.000 
zł do uzg. 696-566-169  BIAŁ 

NOWODWORCE, 12942m², ul. 
Ceglana, uzbrojenie ok.450m od 
działki, wymiary 52x290x46x216m 
983.592 zł do uzg. 516-129-184, 
(85)742-21-15  eM4 

O G RO D N I C Z K I - Juchnowiec, 
2900m², prąd, woda, gaz, kanaliza-
cja, wymiary - 27m X 107m.. 199.000 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

OLMONT Y, 12370m², prąd, os. 
Izabelin, przy ul. Herbowej. 500.000 
zł  884-691-250  BIAŁ 

PŁOCICZNO, 2383m², prąd, wyda-
ne warunki zabudowy, możliwość 
zakupu działki przez osobę nie bę-
dącą rolnikiem. 120.000 zł  571-435-
025  EŁK 

POW. Olecko, 22ha, w tym 14ha łąki, 
6ha ornych wydzierżawię na dłuższy 
okres, 400zł za ha rocznie. 607-315-
229, 609-738-204  OLE 

POW. Siemiatycze, wydzierżawię 
łąki i nieużytki, od 1ha powierzchni, 
pow. siemiatycki, hajnowski i bielski, 
na dłuższy okres. 500-874-306  SIEM 

RAFAŁÓWKA, 60m², działka 7300, 
do rozbiórki, siedlisko, trzy działki o 
łącznej pow. 7300m², piękna okoli-
ca, media: prąd, wodociąg, droga 
asfaltowa 160.000 zł do uzg. 885-
850-247, (85)744-66-87  AREA 

SAJZY, 1500m², prąd, działka z wy-
danymi warunkami zabudowy. Prąd 
bezpośrednio na działce. 50.000 zł  
571-435-025  EŁK 

S A M UŁK I Ma łe, gm. Wyszki, 
3858m², warunki zabudowy, dojazd 
droga asfaltową, w pobliżu woda, 
prąd, telefon, nr geod. 255-2. 50.000 
zł  603-456-433  BIAŁ 

SIEMIATYCZE, 18000m², działka 
leśna, las dębowy 100 letnigmina 
siemiatycze  198.000 zł  605-055-
847  SIEM 

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 
zabudowy, wszystkie media w dro-
dze asfaltowej 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, wszyst-
kie 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 

SZYMANY K. Grajewa, 2.70ha, 
Oddam w dzierżawę łąki 350 zł ha 
601-232-542  GRAJ 

TUROŚŃ  Kościelna, 72800m², 
Sprzedam działkę rolna kl 3, 4, 5. 
Las, żwirownia. Więcej informacji 
udzielę telefonicznie. 8 zł m² do uzg. 
504432632  BIAŁ 

TYLWICA Majątek gm. Michałowo, 
4200m², prąd, ul. Pawia 4, os. 
Białystok, Cisza i spokój idealne 
miejsce do odpoczynku. Wydane 
WZ. 16 zł m² 600-307-048  BIAŁ 

30  OFERT Y DEWELOPERÓW 

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

www. campo-domy.pl

Osiedle Słoneczne Nowodworce/Wyżyny poło-
żone jest w odległości ok. 400 m od granic Białe-
gostoku. Znajduje się w trójkącie szosy do Supra-
śla i ulicy Niemeńskiej na Wyżynach. W pobliżu: 

sklep spożywczy, przystanek MPK linii nr 3, ścież-
ka rowerowa do terenów leśnych przy drodze 

do Supraśla. Osiedle Słoneczne to zespół 24 do-
mów jednorodzinnych w zabudowie bliźnia-

czej. Bliźniaki 135 m2, pow. działki 370m2. Osie-
dle będzie całkowicie ogrodzone i zamknięte.

II, III kwar-
tał 2019

Cena 445.000 zł

Inwestycje Edward Krasowski
ul. Mazowiecka 48, lok. U2

15 – 302 Białystok
tel. 662 447 576

biuro@inwestycjeekrasowski.pl
www.inwestycjeekrasowski.pl

Białystok, ul. Pieczurki 3A. Kameralne osiedle na 
obrzeżach centrum, wśród zieleni. W sprzedaży seg-
menty środkowe w stanie deweloperskim: 112,60m2 

(plus strych ok 20m2), działka 221m2 - cena 
450.000zł. W sprzedaży również 2 segmenty brzego-
we w stanie deweloperskim: 112,60m2 (plus strych 

ok 20m2), działka 332m2 - 520.000 zł, 112,60m2 
(plus strych ok 20m2), działka 370m2 - 530.000 zł

Cena 450.000 zł.

R/S Development Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Składowa 7 lok. 109, 

15-399 Białystok, 
tel. 662-229-119 

www.rsbi.pl 

Nasza inwestycja składa się z 19 domów w za-
budowie szeregowej, które zlokalizowane są 

w Białymstoku przy ul. Baranowickiej. Po-
wierzchnie szeregówek równe są 121.90 m2. Po-

wierzchnie działek zależne są od usytuowania 
domu – powierzchnia działki szeregówki środ-
kowej wynosi 160 m2, zaś powierzchnia dział-

ki szeregówki rogowej wynosi 220 m2.
Obok bramy przystanek BKM, w niewielkiej od-

ległości szkoła podstawowa, żłobek, pla-
ża miejska, basen oraz szkoła podstawowa. 

Polmak
tel. 602 102 041

polmak@polmak.pl
www.osiedlezielonadolina.pl

Zielona Dolina – osiedle domów wolnostojących w 
Osowiczach k. Białegostoku (kierujemy się na Zawa-
dy). Osowicze to spokojna, cicha i malownicza wieś. 
Docelowo osiedle będzie liczyło około 40 domów. 

Domy są w stanie surowym otwartym lub zamknię-
tym i z wykonaną elewacją. Istnieje możliwość wy-

budowania domu na wybranej działce i według 
projektu Klienta. Teren jest uzbrojony w prąd, gaz, 
wodę i kanalizację. Pow. domów 150-180 na dział-
kach 812-845, pow. bliźniaka 180,6 na działce 407

gotowy do 
odbioru

PIĄTKOWSKI DEVELOPMENT
ul. Bitwy Białostockiej 4A 

lok. 111, Białystok 
tel. 85 72 22 570 

biuro@piatkowskidevelopment.pl
www.piatkowskidevelopment.pl

Nowoczesność, funkcjonalność, elegancja – to wła-
śnie cechuje naszą najnowszą inwestycję składającą 

się z 14 domów w zabudowie szeregowej. Jej atu-
tem jest doskonała lokalizacja – ulica Karmelowa, 
nieopodal ulicy Nowowarszawskiej, osiedle Skoru-

py. Cicha, spokojna okolica domów jednorodzinnych, 
położona blisko ścisłego centrum miasta. Domy zo-

stały zaprojektowane z największą starannością, 
dobrano materiały najlepszej jakości oraz wykorzy-

stano rozwiązania, które sprostają wymaganiom 
najbardziej wymagających Klientów. Oferujemy 

Państwu segmenty o pow. 118,15 m2 - 142,59 m2.

IV kwartał 
2019 roku.



W A S I L K Ó W ,  9 5 0 0 m ² ,  u l . 
Grodzieńska, os. Wasilków, łąka, gra-
niczy z działką zabudowaną 130.000 
zł do uzg. 663-460-468  BIAŁ 

ZWIERKI, 2900m², ul. Grodzieńska, 
os. Wasilków, w sąsiedztwie lasu 
w zacisznym miejscu 7km od 
Białegostoku 50 zł m² 663-460-
468  BIAŁ 

ZWIERKI, 6100m², w tym las olcho-
wy ok. 1500m², ok. 400m od DK19, 
graniczy z działką budowlaną. 10 zł 
m² do uzg. 609-522-510  BIAŁ 

PRZEMYSŁOWE
ŁAPY, 1500m², ul. Wodociągowa, Nr. 
geodezyjny 1032-4 110 zł m² 506-
703-315  BIAŁ 

GM. Korycin, 10855m², warunki za-
budowy pod motel, trasa Białystok-
Augustów. 25 zł m² 606-944-841  
SOK 

B I AŁA S Z E WO Gmin Grajewo, 
1.13ha, las 60-letni sosnowy. 35.000 
zł  660-006-425  GRAJ 

BIAŁYSTOK, 4500m², ul. Obwodnica 
Kazimierza Wielkiego, wynajmę 
działkę, dojazd z dwóch stron. 2.500 
zł  602-371-235  BIAŁ 

BOĆKI, 3ha, las sosnowy z gruntem. 
35.000 zł ha 690-473-295  BIEL 

BONDARY, 2450m², siedlisko moż-
liwość podziału na 3, 55km od 
Białegostoku, rzeka, zalew, las, nowe 
ogrodzenie, bdb dom z wyposaże-
niem, stodoła, garaże . 450.000 zł  
888-899-004  BIEL 

CHILMONY Gmina Nowy dwor, 
2.62ha, prąd, las sosnowy.  55.000 
zł szt. 883-049-090, (85)661-34-
63  SOK 

DOBRZYNIEWO, 2ha, łąka. 35.000 
zł ha 507-975-896  BIAŁ 

FOLWARKI Wielkie, 3300m², dział-
ka 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. Grabowo, 6ha, las 6ha +dział-
ka rolna. 45.000 zł ha 510-820-336  
KOL 

 Gm. Juchnowiec, 2600m², 
15km od Białegostoku, sie-

dlisko z domem murowanym. 
40 zł m² 501-757-856  BIAŁ 

GM. Nurzec Stacja Sto łbce 67, 
3000m², ziemia orna 3000m² +sie-
dlisko 1710m²: dom drewniany, za-
budowania gospodarcze. 70.000 zł  
668-214-078  SIEM 

GM. Suraż, 91a, można podzielić na 
mniejsze działki, blisko lasu, rzeka 
Narew. 65.000 zł  508-789-456  BIAŁ 

GMINA Nowy Dwór, 1.20ha, siedli-
sko z domem murowanym 100m², 
budynki gospodarcze, możliwość 
wykopania stawu. 180.000 zł  536-
156-638  SOK 

GOLUBIE Welżewskie, 6000m², sie-
dliskowa. 30.000 zł  511-928-792  
OLE 

GRABOWIEC, 0.63ha, siedlisko z do-
mem. 78.000 zł  663-691-430  HAJ 

 » KOBYLIN, 2500M², GM. 
PIĄTNICA, DZIAŁKA SIEDLISKO
WA DO WYDZIERŻAWIENIA, 
DOM +BUD. GOSPODARCZY, 
OGRODZONA, UTWARDZO
NA. 600-588-666  ŁOM 

KOBYLIN, 2500m², gm. Piątnica, 
działka siedliskowa do wynajęcia, z 
możliwością 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 

KOL. Mostowlany, 1ha, las 30.000 zł  
798-709-680  BIAŁ 

KONARZYCE, 3000m², 1500m² lub 
3000m², Działka do wynajęcia lub 
sprzedaży. 1.000 zł  600-588-666  
ŁOM 

LEWICKIE, 2624m², 25m x 103m. 
170.560 zł  690-124-907, (85)831-15-
99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

LEWICKIE, 2624m², prąd, 25 m x 105 
m. 170.560 zł  690-124-907, (85)831-
15-99  ADA NIERUCHOMOŚCI 

NIEWODNICA Kościelna, 10ha, las 
do ścięcia wraz z gruntem i częścio-
wo wyciętym drzewostanem, w roz-
widleniu dróg asfaltowych. 100.000 
zł ha 733-988-271  BIAŁ 

 » OK CZEREMCHY, 3.50HA, 
POD INWESTYCJĘ, NA TE
RENIE PRZYGRANICZNYM, 
UZBROJONA Z PRAWEM 
ZABUDOWY, PLUS LAS. 
80.000 zł  667-304-347  BIEL 

OK. Bielska Podl., 10ha, wydzierża-
wię łąki do wykoszenia. 300 zł ha 
667-015-910  BIEL 

PLEWKI, 5900m², 4km od Wysokiego 
Mazowiecka. 240.000 zł do uzg. 
795-505-775  WYS 

RADGOSZCZ, 30a, gm. Troszyn, sie-
dlisko z domem i zabudowaniami 
gospodarczymi. 80.000 zł  602-185-
626  OST 

RYGOL, 2ha, łąka, z dostępem do 
Kanału Augustowskiego 150.000 zł  
691-585-258  AUG 

SIEMIEŃ Nadrzeczny, 40a, gm. 
Łomża, działka prawie kwadratowa z 
budynkami gospodarczymi i domem 
mieszkalnym, ogrodzona, rośnie 150 
sztuk Thuj 5 letnich. 1.500.000 zł do 
uzg. 504-464-359  ŁOM 

SOKOŁY, 6600m², ul. Nowy Świat, 
działka na wynajem, nieruchomość 
gruntowa. 3.800 zł  690-365-666  
REMAX PARTNERS 

S O K Ó Ł K A ,  10 8 55 m ²,  p rąd , 
woda, pozwolenie na budowę, 
Popiołówka gm.Korycin.. 217.100 
zł  690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

SURAŻ, 2.70ha, łąka, wydzierżawię 
lub sprzedam. 45.000 zł  506-986-
316  BIEL 

WOJNY Pogorzel, 60a, łąka, gm. 
Szepietowo, zamiana na samochód 
osobowy, 18.00-20.00. 40.000 zł do 
uzg. 572-656-784  WYS 

WYSZKI, 10ha, wydzierżawię ornej 
łąki. 700 zł ha 572-379-890 

ZABŁUDÓW, 0.50ha, 0, 8ha, od 
20000 do 40000 za ha, 25 km od 
Białegostoku w pobliżu szosy E-19 
883-688-022  BIAŁ 

ZAPIECZKI, 1ha, pod stawy łowne, 
ustronne, spokojne miejsce. 35 zł m² 
do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

ZIEMIA ROLNA
ŁADY Borowe, 3.60ha, gm. Zambrów, 
ziemia orna po 17 marca. 80.000 zł 
ha 661-737-639  ZAM 

ANDRZEJEWO, 20ha, Wezmę w 
dzierżawę grunty rolne w okoli-
cach gminy Andrzejewa, Zaręby 
Kościelne, Jasienica w rozsądnej ce-
nie, na umowę lub bez. Terminowa 
płatnoś 792-929-223  OMA 

GM. Klukowo, 1.44ha, ziemia rolna. 
135.000 zł  572-103-812  WYS 

GM. Tykocin, 3.50ha, łąka we wsi 
Słomianka, możliwość dokupie-
nia działki z z budynkami, stodołą 
i chlewem. 15.000 zł ha 576-905-
428  BIAŁ 

GRABOWIEC, 0.31ha, zasadzona 
brzozą, gm. Dubicze Cerkiewne. 
25.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

GRABOWIEC, 3.10ha, ziemia orna 
z lasem, gm. Dubicze Cerkiewne. 
60.000 zł do uzg. 663-691-430  HAJ 

HRYNIEWICZE, 1803m², prąd, woda, 
3km od Białegostoku 37 zł m² 888-
899-004  BIAŁ 

JASIONOWO, 8.50ha, klasa IV A, 
B.  20.000 zł ha do uzg. 666-140-
804  SUW 

KNYSZYN, 28a, . 24.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KNYSZYN, 60a 30.000 zł  508-995-
628  MOŃ 

KOL. Mostowlany, 1.50ha 30.000 zł  
798-709-680  BIAŁ 

KOL. Mostowlany, 1.90ha, w tym 
0.5ha lasu. 100.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

MILEJCZYCE, 50ha, Wezmę w dzier-
żawę grunty orne. łąki ok Boćki, 
Milejczyce, Dziadkowice. 695-332-
129  BIEL 

NOWA Wola, 1ha, . 90.000 zł do uzg. 
601-323-135  BIAŁ 

NOWA Wola, 1ha, III klasa. 50.000 
zł  798-709-680  BIAŁ 

POW. Giżycko, 5ha, w całości, czę-
ściowo uzbrojona, energia, woda, 
prawo zabudowy, atrakcyjne po-

łożona, 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, 10ha, w dzierżawę 
w jednym kawałku. 500 zł ha 885-
317-657  SIEM 

SKRYBICZE, 1ha, . 36 zł m² 785-446-
820  BIAŁ 

SOFIPOL, 2.26ha, łąka 80.000 zł  
798-709-680  BIAŁ 

SOFIPOL, 2.50ha, . 130.000 zł do 
uzg. 601-323-135  BIAŁ 

STUDZIANKI, 1.54m², . 60.000 zł do 
uzg. 517-596-200  BIAŁ 

S U C H O W O L C E , 5.15ha,  gm. 
Kleszczele, łąka- 1ha, las-1ha, sa-
mosiew 3.15ha. 120.000 zł  509-
287-064  HAJ 

SURAŻ, 50ha, Przyjmę w dzierżawę 
grunty orne. 695-332-129  BIAŁ 

SZYMKI, 1ha 30.000 zł  798-709-
680  BIAŁ 

SZYNKI, 1ha 50.000 zł do uzg. 601-
323-135  BIAŁ 

WARELE Nowe, 3.10m², Gmina 
Szepietowo, 3.10ha, 135 000zł za 
hektar Razem 3, 1ha położona po-
między Warele-Nowe a Wyliny Ruś. 
Wjazd bezpośrednio z drogi asfalto-
wej. 135.000 zł ha do uzg. (86)277-
45-92  WYS 

WYK, 8.51ha, prąd, woda, Sprzedam 
lub wydzierżawię Gospodarstwo 
ro lne 8 ,  51ha Wyk Zbójna, 
Gospodarstwo składa się z 4 dzia-
łek. Ogłoszenie właściciela 350.000 
zł do uzg. 698-501-173  ŁOM 

WYSOKIE Mazowieckie, 1ha, zie-
mia rolna, dojazd drogą asfaltową. 
92.000 zł  730-466-748  WYS 

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 Górne, pokój. 
500 zł  606-282-188  BIAŁ 
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Zamieszkaj przy ulicy DolnejZamieszkaj przy ulicy Dolnej

Niebanalna architektura, funkcjonalność 
i komfort. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, 
w bezpośrednim sąsiedztwie zielonych łąk, pól i lasów. 

To kolejna inwestycja fi rmy Sokołowscy Nieruchomości, 
która powstaje przy ulicy Dolnej w Białymstoku (os. 
Zawady). Domy w zabudowie szeregowej zaprojektowano 
tak, by zadowolić najbardziej wymagających klientów.

– Naszym kolejnym przedsięwzięciem deweloperskim jest 
budowa dwudziestu budynków jednorodzinnych w zabudo-
wie szeregowej, niepodpiwniczonych, dwukondygnacyjnych 
przy ul. Dolnej w Białymstoku (os. Zawady). Warto zapoznać 
się z tą ofertą, która na pewno będzie spełnieniem marzeń 
niejednej rodziny – mówi Aneta Sokołowska właściciel fi rmy 
Sokołowscy.

Budynki podzielone są na 4 oddzielne bryły (typ A, B, C, D). 
Każdy z segmentów jest taki sam pod względem powierzchni 
użytkowej. W każdym z segmentów zlokalizowane są 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych, jeden w bryle budynku, 
drugi przed budynkiem.

Powierzchnia użytkowa wraz z garażem w bryle budynku 
to 141,58 m2, natomiast powierzchnia mieszkalna bez garażu 
wynosi 124,1 m2.

Na parterze znajduje się wiatrołap (3,96m2), korytarz 
(5,89m2), aneks kuchenny wraz z jadalnią (13,33m2), pokój 
dzienny z wyjściem do ogrodu (22,32m2), WC (1,58m2), oraz 
garaż (17,48m2).

Na piętrze znajdują się cztery przestronne sypialnie (11,07m2, 
13,52m2, 11,95m2, 15,81m2), łazienka (7,82m2), pomieszczenie 
gospodarcze (3,78m2), komunikacja (7,67m2) oraz klatka scho-
dowa (5,40m2).

Budynki mieszkalne posiadają przejrzysty układ funkcjonalny. 
Główne wejścia i wjazdy do garaży od strony projektowanego cią-
gu komunikacyjnego, dla budynków A i B od strony południowej, 
dla budynku C i D od strony północnej, który obsługuje ul. Dolna.

Budynki o współczesnej architekturze dostosowane są do ota-
czającego krajobrazu, nawiązują zarówno formą jak i rozwiązaniami 
materiałowymi do otaczającej zabudowy. Zaprojektowane w tech-
nologii tradycyjnej, murowanej, stropy żelbetowe.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2020 roku.

ZAPRASZAMY DO BIURA SPRZEDAŻY:

UL. LEGIONOWA 30 LOK 103 BIAŁYSTOK

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 

607 716 277, 85 742 88 48 I 85 742 88 58.

O FIRMIE

Firma Sokołowscy Nieruchomości jest 
Deweloperem oraz zajmuje się pośrednictwem 
w obrocie nieruchomościami.

Do tej pory zrealizowano następujące 
inwestycje:

  Serwitutowa – 7 segmentów w zabudowie szeregowej 
zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Serwitutowej 
10,

  Apartamenty Świerkowa – blok mieszkalny wieloro-
dzinny położony w Białymstoku przy ul. Świerkowej 24,

  Cztery Pory Roku – 9 segmentów w zabudowie szere-
gowej oraz 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej w Bia-
łymstoku przy ul. Zaściańskiej 24,

  Zielone Zacisze – 4 domy jednorodzinne zlokalizowane 
w Białymstoku przy ul. Marynarskiej 20, 20A, 22, 22A,

  Willa Miejska Krańcowa – 3 budynki mieszkalne wie-
lorodzinne położone w Białymstoku przy ul. Krańcowej 
16A, 16B, 16C,

  Apartamenty Żurawia – Budynek mieszkalny wieloro-
dzinny przy ul. Żurawiej 17 w Wasilkowie,

  Oliwkowa – 12 segmentów w zabudowie szeregowej 
przy ul. Oliwkowej w Białymstoku,

  Modern House – 6 segmentów w zabudowie szerego-
wej przy ul. Łodzińskiego w Białymstoku

  Pod Lasem – 2 segmenty w zabudowie bliźniaczej ul. 
Pod Lasem/ul. Solnicka w Białymstoku

  Zielone Zacisze II – dwa budynki mieszkalne jednoro-
dzinne przy ul. Marynarskiej w Białymstoku,

  Nowoczesna Leśna – 8 mieszkań w zabudowie szere-
gowej zlokalizowanych u zbiegu ulic Leśnej i Poziomej 
w Białymstoku,

W realizacji są następujące inwestycje:

  Willa Miejska Krańcowa II – w ramach tej inwestycji 
zaplanowano 9 mieszkań o powierzchni od 30,16 m2 do 
86,42 m2 oraz rozkład od 2 do 4 pokoi,

  Oliwne Ogrody - 32 mieszkania w zabudowie szerego-
wej zlokalizowanych przy ulic Oliwkowej o powierzchni 
od 45,18 m2 do 67,36 m2 oraz rozkład od 3 do 4 pokoi.



B STOK, os. Leśna Dolina, pokój w 
mieszkaniu 3 pokojowym, dla jednej 
osoby, umowa +kaucja. 500 zł  502-
934-586  BIAŁ 

B STOK, pokój do wynajęcia parze 
emerytów lub emerycie w zamian 
za drobne prace w domu. 502-782-
576, 510-180-864  BIAŁ 

 B-stok, pokój oddziel-
ny Panu umeblowany +TV 

693-160-490  BIAŁ 

 » B STOK, UL. PUŁASKIEGO 
67, STUDENCI  POSZUKUJE
MY WSPÓŁLOKATORA RKĘ 
DO 3EGO SAMODZIELNEGO, 
UMEBLOWANEGO CIEPŁE
GO POKOJU, AGD, INTER
NET, CZYNSZ +OPŁATY. 550 
zł całość 602-524-779  BIAŁ 

B STOK, umeblowany pokój.  500 
zł pokój 502-782-576, 502-782-576  
BIAŁ 

B STOK, wynajmę urządzony po-
kój w domu jednorodzinnym, bli-
sko centrum, osobie pracującej lub 
studentom, 500zł +kaucja. 500 zł  
501-812-412  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Do wynajęcia samo-
dzielny pokój w niezależnym miesz-
kaniu na osiedlu Piasta (parter) 662-
833-118, (85)742-22-82  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, pokój do wynajęcia. 600 
zł  692-100-129  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Popieuszki, pokój na 
4 piętrze, umeblowany, od zaraz. 
450 zł  692-482-171  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Wasilkowska, os. 
Wygoda, Wynajmę pokój niepalą-
cemu, wypłacalnemu mężczyźnie. 
Pokój umeblowany Kaucja zwrot-
na 100 zł. 450 zł pokój 507-643-
604  BIAŁ 

BIALYSTOK, Kobieta poszukuje 
mieszkania do wynajęcie lub po-
kój najtaniej kontakt tylko poważne 
oferty ogłoszenia matrymonialne 
nie wchodzą w grę. 700 zł do uzg. 
500-478-276  BIAŁ 

EŁK, ul. Kilińskiego, 4 pokoje do wy-
najęcia, umeblowane. 450 zł pokój 
507-609-278  EŁK 

GRAJEWO, kwatery do wynajęcia. 
25 zł doba 660-636-023, 532-177-
513  GRAJ 

 Ok. Lomży, tanie poko-
je do wynajęcia, 2, 3, 4 oso-
bowe, możliwość wyżywie-
nia, utwardzony strzeżony 
parking, przy drodze krajo-

wej nr. 61. 606-393-617  ŁOM 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

ŁOMŻA, 3 pokoje, ul. Plac Pocztowy, 
. 1.100 zł całość 729-389-825  ŁOM 

B STOK, 1 pokoje, os. Białostoczek, 
nowe, umeblowane, dziewczynie lub 
pani. 1.000 zł  604-595-157  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, os. Piasta, wy-
najmę mieszkanie. 1.200 zł całość 
730-900-722  BIAŁ 

 B-stok, 2 pokoje, ul. Pro-
wiantowa, parter, umeblo-
wane, wyposażone (prócz 
pralki) ogrzewanie pieco-

we, ogródek, możliwość wy-
najęcia garażu. 750 zł +licz-

niki 668-433-258  BIAŁ 

B STOK, 2 pokoje, ul. Upalna, 44m², 
parter, częściowo umeblowane. 
1.100 zł +liczniki 517-756-815  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, 75m². 1.200 zł  
797-351-788  BIAŁ 

B STOK, 3 pokoje, os. Bojary, 67m², 
I piętro, cegła, po kapitalnym re-
moncie, kaucja. 1.000 zł +liczniki 
693-960-918, (85)732-27-05  BIAŁ 

B STOK, dom do wynajęcia w cen-
trum. 2.550 zł  509-422-638  BIAŁ 

B STOK, os. Fasty, przy Szosie 
Knyszyńskiej, domek, działka ogro-
dzona. 900 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

B STOK, ul. Warszawska, os. Piasta, 
33m², 2 pokojowe wolne od 15 
marca, po remoncie, umeblowane. 
1.300 zł +liczniki 798-898-189  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Akademicka, os. Piaski, Do wynaję-
cia umeblowana, wyposażona kawa-
lerka na 3 piętrze. Od zaraz. 1.200 zł 
całość 668-200-873  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 1 pokoje, Wynajmę 
poziom w domu jednorodzinnym 
54m² wyposażone z oddzielnym 
wejściem.Spokojne osiedle dobra 
lokalizacja blisko sklepy, przystanek. 
900 zł  733-877-049  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, os. Tysiąclecia, 
powierzchnia: 45, 70m², piętro: 1, 
cena: 1100zł+ czynsz 410zł + prąd+ 
gaz, standard: do wprowadze-
nia. 1.510 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Łąkowa, 
os. Nowe Bojary, wynajmę miezka-
nie 37m² w białymstoku ul.łąkowej 
1, umeblowane salon z aneksem 
kuchennym oraz sypialnia 1.300 zł 
+liczniki 517-746-686  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Bat. 
Chłopskich, umeblowane, glazura, 
tarakota. Sasiedzi sa mili i kultural-
ni. Cena 900 zl + oplaty ok. 400 zl. 
Kaucja 1000 zl. 509-036-419  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, kom-
fortowe w nowoczesnym aparta-
mentowcu, IIIp. winda, balkon, m. 
postojowe w garażu, dostępne od 
stycznia 1.500 zł +opłaty 660-474-
444  BEWE 

B I A ŁY S T O K ,  2  p o k o j e ,  u l . 
Konopnickiej, os. Mickiewicza, w 
nowoczesnym apartamentow-
cu, KOMFORTOWE, w cenie miej-
sce w garażu podziemnym, dla 
WYMAGAJĄCYCH! 1.450 zł +opła-
ty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 2 pokoje, ul. Lipowa, 
os. Centrum, po generalnym re-
moncie, kaucja + opłaty +.. 1.300 zł  
690-124-907, (85)831-15-99  ADA 
NIERUCHOMOŚCI 

 » 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. Rynek 
Kościuszki 15a, 55 mkw, parter, plus 
garderoba 1.500 zł +opłaty 602-
371-235  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  3  p o k o j e ,  u l . 
Jagiellońska, os. Mickiewicza, 2-sta-
nowiskowy garaż, koszt najmy wy-
nosi 4000zł + czynsz 143zł + opłata 
za prąd, wodę oraz gaz. 4.000 zł 
do uzg. 516-010-978, (85)744-66-
87  AREA 

BIAŁYSTOK, 3 pokoje, ul. Kręta/wiej-
ska, os. Nowe Miasto, PIĘKNE, 2po-
koje+pokój z aneksem, 20m² taras, 
m.postojowe w garażu, VIp.windy, 
apartamentowiec, od stycznia 1.700 
zł +opłaty 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 4 pokoje, os. Bojary, 
powierzchnia:71, 49m; 3 pię-
tro; 4 oddzielne pokoje; cena: 
2700zł+prąd+woda+gaz; 1-stano-
wiskowy garaż w cenie 150zł mie-
siąc. 2.400 zł do uzg. 516-010-978, 
(85)744-66-87  AREA 

B I A ŁY S T O K ,  4  p o k o j e ,  u l . 
Wasilkowska, blisko centrum, duży 
pokój z oddzielna sypialnią, + dwa 
oddzielne pokoje, parze, lub stu-
dentom, cena od 450zł. 503-624-
093  BIAŁ 

B I A ŁY S T O K ,  5  p o k o j e ,  o s . 
Jaroszówka, 1piętro 3 pok. kuchnia 
łazienka(7 osób) 2 piętro 2 aneksy 
łazienka (7-8 osób)osobne wejście 
gazowe ogrzewanie.350złos. mc 350 
zł  (85)744-50-60  BMJ 

BIAŁYSTOK, kawalerka, dziewczynie 
pracującej bez nałogów. 750 zł ca-
łość 698-901-538  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, ul. Konopnickiej, os. 
Mickiewicza, 48m², parter, ŚLICZNE 
mieszkanie, taras 20m², blok 2008, 
wspólnota-teren ogrodzony, dla 
wymagającego Najemcy! 1.300 zł 
+opłaty 660-474-444  BEWE 

B I A L Y S T O K ,  1  p o k o j e ,  u l . 
Orzeszkowej, os. Mickiewicza, 
Wynajme pokoj z kuchnią 250 zł  
516-199-362  BIAŁ 

SOKOŁY, wynajmę pokoje pracowni-
kom, fi rmom, od 15zł do 30zł doba. 
500-722-551  WYS 

 » STAWINO, WYNAJMĘ DOM, 
LETNIA KUCHNIA, SPICHLERZ, 
STODOŁA, CHLEWY, PRZY ULI
CY. 1.000 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

WASILKÓW, 6 pokoje, os. Wasilków, 
DOM W WASILKOWIE do wynaję-
cia 482m², działka 912m², również 
na działalność, przedstawicielstwo.
OKAZJA 15zł m²+koszty utrzymania 
15 zł m² 660-474-444  BEWE 

LOKALE DO WYNAJĘCIA

 » 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, 150m², ul. Gajowa, pomiesz-
czenie magazynowe. 2.500 zł  509-
156-418  BIAŁ 

 » B STOK, 155M², PARTER, DUŻE 
WITRYNY OD STRONY UL. 
MICKIEWICZA, TRZY NIEZA
LEŻNE WEJŚCIA, PARKING. 50 
zł m² +VAT 602-585-644  BIAŁ 

B STOK, 20m², ul. Św. Rocha, wynaj-
mę urządzone biuro, I piętro. 600 zł  
535-094-802, 602-437-034  BIAŁ 

B STOK, 30m², centrum, lokal pod 
usługi fryzjerskie. 1.300 zł  694-175-
685  BIAŁ 

B STOK, 350m², ul. Skorupska, os. 
Bojary, działka oświetlona, ogro-
dzona, od 1 kwietnia, cena za mie-
siąc. 750 zł  518-424-077, (85)716-
47-53  BIAŁ 

B STOK, 40m², os. Wygoda, pomiesz-
czenie na magazynek. 300 zł  784-
454-252  BIAŁ 

B STOK, 60m², ul. Rumiankowa, lokal 
handlowo- usługowy, dwupozio-
mowy. 1.400 zł +liczniki 508-592-
822  BIAŁ 

 » B STOK, 78M², UL. HALLERA, 
DAWNA BERLINGA, BUDY
NEK WIELORODZINNY Z 
USŁUGAMI NA PARTERZE, 
STAN DEWELOPERSKI, PAR
KING. (85)749-60-20  BIAŁ 
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Osiedle Wśród Łąk Osiedle Wśród Łąk 
– tu powstają unikalne domy– tu powstają unikalne domy
Piękna przyroda za oknem, śpiew ptaków o świcie 

i komfortowe warunki mieszkania. Czy te wszystkie 
elementy można ze sobą połączyć? Można. 

A przekonać się o tym będą mogli przyszli mieszkańcy 
Osiedla Wśród Łąk, które powstaje w Nowodworcach.

Ta malowniczo położona miejscowość stanowi uosobienie 
tego, co na Podlasiu najpiękniejsze – jest tu spokojnie, cicho i kli-
matycznie. Po trudach dnia codziennego wraca się tu z prawdziwą 
przyjemnością – jest to bowiem wymarzone miejsce do wypo-
czynku. Tuż obok są łąki i lasy. Miłośników plażowania ucieszy 
fakt, że nieopodal znajduje się kąpielisko nad rzeką Supraśl. 
W Nowodworcach i ich okolicach działają też wypożyczalnie 
kajaków i sprzętu wodnego. W sezonie letnim ogromną popu-
larnością cieszą się spływy z Supraśla do Wasilkowa.

W ciągu ostatnich kilku lat charakter Nowodworc uległ 
zmianie. Obecnie obok siedliskowej zabudowy wiejskiej poja-
wiają się w niej elementy charakterystyczne dla podmiejskiego 
osiedla. Jednym z atutów inwestycji Yuniversalu Podlaskiego jest 
brak zwartej zabudowy, co daje mieszkańcom znacznie większy 
komfort zamieszkiwania. Osiedle domów bliźniaczych Wśród Łąk 
wyróżnia nowoczesna stylistyka i unikalny design.

Wygodny i szybki – bo trwający zaledwie 5 minut – dojazd 
do miasta zapewnia nowa, oddana do użytku jesienią 2018 roku 
i łącząca Białystok i Supraśl droga wojewódzka nr 676. Dojazd 
do centrum Białegostoku zajmuje stąd około 15 minut. Warto też 
podkreślić, że do wszystkich wchodzących w skład osiedla domów 
prowadzić będzie utwardzona droga dojazdowa.

Jeżeli chodzi o domy, zaprojektowano je tak, by sprostać wy-
maganiom najbardziej wymagających użytkowników. W każdym 
segmencie mieszkalnym znajduje się garaż. Na parterze domu 
zaprojektowano przestronny salon połączony z jadalnią i kuchnią, 
a także pokój i łazienkę. Na piętrze mieszkają mają do dyspozycji 
trzy pokoje, obszerną łazienkę i garderobę.

Powierzchnie działek wynoszą od 508 do 532 m2. Budynki 
wykonano z nowoczesnych i sprawdzonych materiałów. 

Deweloper zapewnia również pełne podłączenie do infrastruk-
tury technicznej.

Co ważne, mieszkańcy będą mogli czuć się całkowicie bez-
piecznie. Osiedle zostanie ogrodzone i wyposażone w centralny 
elektroniczny system domofonowy.

Termin realizacji inwestycji w Nowodworcach to drugi kwartał 
2019 roku.

NP

O FIRMIE

Yuniversal Podlaski jako deweloper oferuje 

klientom szeroki wybór inwestycji w Białymstoku, 

Warszawie, Ełku i Suwałkach. Doradcy służą klientom 

fachową poradą na każdym etapie zakupu nierucho-

mości. Jak mówią przedstawiciele spółki, jej najlepszą 

wizytówką są dziesiątki zadowolonych klientów. Są 

wśród nich zarówno mieszkańcy wybudowanych przez 

fi rmę osiedli jak również przedsiębiorcy korzystający 

ze znajdujących się jej zasobach lokali usługowych.



B I A Ł Y S T O K ,  1 0 0 m ² ,  u l . 
Ciołkowskiego, os. Mickiewicza, po-
koje na parterze lub I i II piętrze bu-
dynku, pow.od 80 do 400m².Metraż 
d u, cena od 25zł m² z mediami! 25 zł 
m² +VAT 660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 152m², ul. Sienkiewicza, 
os. Sienkiewicza, na biuro, kancela-
rię usługi medyczne (są już w bu-
dynku), edukację. Kamienica 2002, 
pres  żowa lokalizacja 5.000 zł +VAT 
660-474-444  BEWE 

BIAŁYSTOK, 1600m², wynajmę bu-
dynek 3 kondygnacyjny pod biu-
ra, hotel, hostel, wykończony, cena 
ne  o. 29 zł m² 600-900-969  BIAŁ 

 Białystok, 23m², ul. Wy-
szyńskiego, pawilon Lider, lo-

kal usługowo- handlowy, 
700zł +prąd. 700 zł  500-801-

869, (85)710-88-11  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Centrum, wy-
remontowany lokal przy gabinecie 
kosmetycznym, dla fryzjerki, sty-
listki, itp, wszystkie media. 800 zł 
+opłaty 534-174-908  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 30m², os. Wygoda, wy-
najmę w pełni wyposażony i przygo-
towany do pracy lokal gastronomicz-
ny. 3.000 zł +liczniki 514-699-970  
BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 45M², OS. WYSOKI 
STOCZEK, WYNAJMĘ LOKAL 
USŁUGOWO HANDLOWY. 
900 zł  533-653-565  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 56M², UL. LIPOWA, 
MAM DO WYNAJĘCIA LO
KAL NA PARTERZE W CEN
TRUM BIAŁEGOSTOKU PO 
REMONCIE . IDEALNY NA 
SKLEP, BIURO, USŁUGI, OD 
ZARAZ. ZDJĘCIA NA . 2.500 
zł +VAT 502-539-739  BIAŁ 

 » BIAŁYSTOK, 84M², UL. 
TRANSPORTOWA 3, OS. 
NOWE MIASTO, WYKOŃ
CZONY LOKAL USŁUGOWY 
ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PAR
TERZE BUDYNKU Z 2010R, 
2100 + OPŁATY OK 400ZŁ  
2.100 zł  664-055-772  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, 90m², os. Młodych, 
Lokal biurowy: 5 pomieszczeń, 
hol, łazienka, oddzielne wejście, 
monitoring, parking 2.300 zł  574-
737-543, (85)307-65-65  IMPULS 
NIERUCHOMOŚCI 

BIAŁYSTOK, Wynajmę lokal przy ul. 
Szarych Szeregów i Armii Krajowej, 
na parterze od strony ulicy w cią-
gu lokalów usługowo-handlowych, 
wyremontowany. 1.200 zł  667-942-
725  BIAŁ 

BIAŁYSTOK, Wynajmę lokal przy ul. 
Szarych Szeregów. Umiejscowiony 
na parterze od strony ulicy w ciąg 
lokalów usługowo handlowych, 
świeżo po remoncie.  1.200 zł  667-
942-725  BIAŁ 

CZYŻEW, 120m², na klub fi tness, za-
kład fryzjerski lub inne, ścisłe cen-
trum, 1 piętro. 500 zł  512-242-993  
WYS 

CZYŻEW, 20m², os. Centrum, han-
dlowy. 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 

MOŃKI, 100m², os. Centrum, parter, 
na usługi handlowo-biurowe, cena 
plus prąd. 3.200 zł do uzg. 503-399-
247  MOŃ 

MOŃKI, 35m², os. Centrum, 1 piętro. 
1.000 zł całość 503-399-247  MOŃ 

MOŃKI, 95m², ul. Tysiąclecia 21, 
Dobra lokalizacja. Parter. Duży par-
king. Idealnie na gabinet kosmetycz-
ny, dentystyczny, salon fryzjerski, 
sklep odzieżowy itp. 1.700 zł +liczni-
ki +VAT do uzg. 502-395-020  MOŃ 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
BIAŁYSTOK, 1 pokoje, Kobieta z 2 
dzieci poszukuje mieszkania do wy-
najęcia pilnie jak najtaniej. 800 zł 
całość 500-478-276  BIAŁ 

 » DOMEK Z DZIAŁKĄ NA TE
RENIE BIAŁEGOSTOKU. 
693-409-776  BIAŁ 

KOBIETA z dzieckiem szuka mieszka-
nia do wynajęcia, w bloku, w domku, 
letnia kuchnia oby tanio. 781-291-
964  BIAŁ 

MAŁŻEŃSTWO z dzieckiem szuka 
stancji do wynajęcia.Interesuje nas 
stancja w letniej kuchni dom drew-
niany lub murowany.Minimum 2 
pokoje moze być do remontu.Cena 
d 800 zł mies. 690-268-028  BIAŁ 

PARA z dwójką dzieci poszuku-
je mieszkania w Białymstoku lub 
okolicach do wynajęcia, minimum 
2 pokoje, osoby szanujące cudzą 
własność. 1.000 zł do uzg. 531-326-
561  BIAŁ 

POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia 
na Nowym Mieście. Osoba pracują-
ca, niepaląca. 505-804-650  BIAŁ 

POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia, 
na parterze, za czynsz, może być do 
remontu lub na poddaszu z windą, 
w Białymstoku. 669-024-666  BIAŁ 

POSZUKUJĘ  letniej kuchni do 
wynajęcia lub pokoiku, B-stok, 
Starosielce. 795-107-524  BIAŁ 

POSZUKUJĘ stodoły do wynaję-
cia w pobliżu powinien być widlak 
ewentualnie ładowarka Do 10km 
od Łomży najchętniej gm.Nowogród 
Miastkowo lub Mały Płock 600-588-
666  ŁOM 

POSZUKUJE do wynajęcia kawalerki 
lub 2 pokoi umeblowanych Miejsce 
garażowe i internet były by wspania-
łym dodatkiem. 508-073-089  BIAŁ 

PRACUJĄCY chłopak poszukuje nie-
drogiego pokoju. 507-624-393  BIAŁ 

 Rodzina 6 osobowa wy-
najmie mieszkanie 3-4 po-

kojowe w Białymstoku, na ul. 
Pogodnej, os. Bema, Nowe 
Miasto. 786-997-973  BIAŁ 

WYNAJMĘ, wydzierżawię siedlisko 
rolne na Podlasiu. Najchętniej na 
koloni z dala od siedzib ludzkich. 
Rozważę każdą propozycję.  720-
711-364  SUW 

ZAMIANA

GMINA Poświętne ok.Łap, 100m², 
działka 0, 33 ha, murowany, zabu-
dowania gospodarcze murowane, 
zamienię na mieszkanie w bloku 
Białystok, Łapy, może być do re-
montu 882-698-490  BIAŁ 

PRZESTRONNE 2 pok.52m².po re-
moncie, najbliższe jezioro i atrakcje 
turyst.7km a do Śniardwy 17kmBe-
mowo Piskie Zamienię na miesz-
kanie lub domek pow.B-stok 509-
524-301  PISZ 

ZAMIENIĘ działkę rolną 8280m² na 
dom 5pok wolnostojący lub bliź-
niak w Białymstoku w Niewodnicy 
Nargilewskiej 5km za b-stok, media 
prąd, wodociąg. 570.000 zł do uzg. 
696-566-169  BIAŁ 

Z AMIENIĘ mieszkanie 2 poko-
jowe 38.5m² na 1 pokojowe, w 
Białymstoku. 577-630-173  BIAŁ 

 Zamienię mieszkanie 50m² w 
Świebodzicach ul. Zwycięstwa, 
2 pokoje, I piętro, bardzo cie-

płe, z balkonem na mieszkanie 
w Białymstoku. 604-219-854 

KUPIĘ

KUPIĘ drzwi metalowe do garażu, 
szer. 3.20, wys. 2.30 (wymiary w 
przybliżeniu). 518-457-738  AUG 

KUPIĘ halę namiotową, wiatę do sa-
modzielnego montażu lub kontener. 
510-484-476 

KUPIĘ mur, ścianę oporową typu 
elka. 796-599-696  BIAŁ 

KUPIĘ przewody elektryczne róż-
ne, zużyte, miedziane i aluminiowe, 
różnej długości. 660-636-023, 532-
177-513  GRAJ 

KUPIĘ rurę metalową o średnicy 
30cm. 577-405-304  BIAŁ 

KUPIE lipę, klon 80 sucha. 695-639-
339  SOK 

ŻWIR, pulpa, piasek, kamień, zie-
mia, czarnoziem, kruszywo beto-
nowe.Zapewniam transport, Usługi 
Koparko ładowarką 1 zł +VAT do uzg. 
792-019-810  BIAŁ 

BALIKI dębowe 10cm sezonowane 
ok 1m³ 1.500 zł  513-305-048  BIEL 

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

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

BECZKA do wody z podwoziem 
3000l. 2.000 zł  533-539-848  AUG 

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 

B L O C Z K I  f u n d a m e n t o w e : 
25x25x14cm cena 2, 05 ne  o + 0, 
27 transport 38x24x12cm, cena 2, 
60 ne  o + 030 transport Producent 
bloczków fundamentowych Kościuki 
44 2, 05 zł szt. +VAT 510-127-618, 
(85)717-11-17  BIAŁ 

BLOCZKI silikat, ok.500 szt. oraz ce-
gła ok.4 tys. odbiór własny. 2 zł szt. 
do uzg. 780-028-460  WYS 

BOJLER elektryczny 120l, używany. 
300 zł  (86)271-38-53  ZAM 

BRODZIK akrylowy, narożny, głęboki 
z siedziskiem, 90. 160 zł  508-073-
762  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 

CYNA do lutowania, 2kg. 100 zł kg 
(86)271-38-53  ZAM 

DŁUŻYCA sosnowa 30szt. 250 zł m³ 
518-457-738  AUG 

DACHÓWKA czerwona poniemiec-
ka, możliwy dowóz. 0, 80 zł szt. 606-
262-582  EŁK 

DESKI krokwie kantówka cena od 
600złm³ 600 zł m³ +VAT do uzg. 
603-128-033  BIAŁ 

DESKI sosnowe ok 0, 5m³. 350 zł  
796-510-969  ZAM 

 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 
9x10, Brańsk. 6.000 zł  668-392-
113  BIEL 

 Dom drewniany typu dwo-
rek, do przeniesienia. 50.000 

zł  602-717-353  BIAŁ 

DOMY drewniane, całoroczne, letni-
skowe. 500-556-625 

DREWNO z rozbiórki budynku go-
spodarczego, doskonałe do budowy 
altanki lub innego budynku. 4.000 zł  
883-688-022  BIAŁ 

DRZWI 84 z szyba, 2szt., nowe. 100 
zł  884-691-250  BIAŁ 

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

DRZWI balkonowe 2 szt lewe, pra-
we drewniane 100 zł szt. 511-616-
141  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv 290 zł  794-
290-227  BIAŁ 

DRZWI balkonowe pcv 290 zł  794-
290-227  BIAŁ 

 DRZWI BALKONOWE PCV, MAHOŃ 
100X214CM, OKNA 198X115CM 

2SZT, 97X115CM 1SZT, 119X117CM 
1SZT. 601-183-177  BIAŁ 

DRZWI balkonowe, pcv, nowe 530 
zł  794-290-227  BIAŁ 

 » DRZWI DREWNIANE LEWE 

85. (85)653-47-20  BIAŁ 
DRZWI drewniane z futryną, nowe 
460 zł  508-073-762  BIAŁ 

 DRZWI INWENTARSKIE PRZESUW
NE, 1SZT 233X240CM, Z SZYNĄ 
JEZDNĄ, WYKONANE Z PŁYTY 

WARSTWOWEJ GR. 75MM, 
KOMPLETNE. 500 zł  502-782-785  

BIAŁ 
DRZWI metalowe, zewnętrzne, 
nowe, kpl.gotowy do montażu 660 
zł całość 794-290-227  BIAŁ 

DRZWI pcv, białe 650 zł  796-335-
325  BIAŁ 

DRZWI teczniczne z futryną, ocieplo-
ne, antracyt, nowe 4.700 zł  508-
073-762  BIAŁ 

DRZWI wejściowe 5-letnie z demon-
tażu w stanie bdb. 500 zł  798-195-
194  ZAM 

DRZWI wewnętrzne 80cm, kolor 
jesion, 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 220 zł całość 796-
335-325  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, drewniane, uży-
wane, 85x205, 1szt. 100 zł  (86)271-
38-53  ZAM 

DRZWI zewnętrzne, metalowe, 
nowe, polskie, kpl gotowy do mon-
tażu, 2 zamki, okucia. 780 zł całość 
508-073-762  BIAŁ 

DRZWI zewnętrzne, metalowe, pol-
skie, ocieplone, gr.55mm, 2 zamki, 
kpl.dotowy do montażu.Nieduże 
przeszklenie 970 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

DRZWI zewnetrzne, metalowe, prze-
szklone, nowe, polskie, kpl. gotowy 
do montażu 950 zł całość 531-865-
030  BIAŁ 

DRZWI zewnetrzne, pcv, przeszklo-
ne, nowe, klamka, wkładka, kpl 930 
zł całość 531-865-030  BIAŁ 

DRZWICZKI do pieca, fi zyka, różne 
rodzaje i blaty do pieca. 35 zł szt. 
508-789-456  BIAŁ 

DWUTEOWNIK 14, 5szt. 500 zł szt. 
730-231-675  ŁOM 

EMULSJA asfaltowa do konserwacji 
fundamentów, szamb, kręgów beto-
nowych, dachów 200l. 2 zł  660-636-
023, 532-177-513  GRAJ 

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

FUTRYNY, ościeżnice drewniane do 
drzwi. 140 zł szt. 604-922-094  BIAŁ 

GLAZURA nowa 15x15, 30m². 15 zł 
m² 508-654-114  BIAŁ 

GNIAZDA elektryczne, przełączniki, 
rozetki, wyłączniki siłowe, różne, 3-5 
zł szt. 511-240-244  SOK 

GRZEJNIK łazienkowy, nowy, duży. 
150 zł  794-729-290  BIAŁ 

GRZEJNIK łazienkowy, drabinka 120 
zł  604-922-094  BIAŁ 

GRZEJNIK panelowy 120 zł  796-
335-325  BIAŁ 

GRZEJNIK Purmo 90x140, nowy. 340 
zł  510-498-527  BIAŁ 

GRZEJNIKI żeliwne 12szt. 10 zł szt. 
508-654-114  BIAŁ 

GRZEJNIKI warsztatowe, nowe, 3szt. 
70 zł szt. 503-149-773  OLE 

KABINA narożna 90, + brodzik, bidet. 
200 zł  793-700-026  BIAŁ 

KABINA prysznicowa 90 narożna z 
brodzikiem akrylowym. 190 zł ca-
łość 508-073-762  BIAŁ 

KAFLE białe 1 gatunek, nie używane, 
narożniki 120szt. 900 zł  (85)656-
85-91  SIEM 

KAFLE do budowy pieca, kuchni, uży-
wane, stan db. 1, 50 zł szt. 885-991-
175  ŁOM 

KAFLE z rozbiórki. 5 zł szt. 884-691-
250  BIAŁ 

KOMINY, sprzedaż. (85)717-12-34 

KROKWIE świerkowe, dł. 5.10, 14x6, 
12szt. 50 zł szt. 606-419-285  SOK 

LUKSFERY 20 x 20, 32 szt. 3 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

MEMBRANA dachowa 6 rolek. 200 
zł szt. 608-747-358  ZAM 

MEMBRANA dachowa, 6 rolek. 150 
zł szt. 608-747-358  ZAM 

MODRZEW  deski calowe obrzyna-
ne, dł. ok 4-5, 5m, sezonowe 9 lat, 
ilość ok. 2, 5m³, gmina Wyszki odbiór 
własny. 700 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 moich starych ościeżnic, 
zostały już skrócone 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 

 OBEJMY MONTAŻOWE RUR FI DO 
2 CALI  OK 80SZT  OBEJMA 
POJEDYNCZA 5ZŁ, OBEJMA 

KRZYŻOWA 12ZŁ. 502-782-785  BIAŁ 
OBRÓBKI aluminiowe do okien da-
chowych nowe 5szt. 50 zł szt. 514-
645-129  BIAŁ 

ODPADY aglomarmuru 100m². 30 zł 
m² 511-928-792  ZAM 

OFERUJĘ na sprzedaż kruszywa, 
usługa wywrotkami ok 20 ton: 
Czarnoziem, piach, destrukt i inne 
kruszywa, tanio. 100 zł +VAT do uzg. 
660-697-250  BIAŁ 

 OGRODZENIA, balustrady, bramy, au-
tomatyka, siatka ogrodzeniowa, panele 

ogrodzeniowe itp. 660-918-263  BIEL 

OGRODZENIE wzdłużne z desek 
olszowych 160szt., 24 przęsła po 
2, 30m, słupki metalowe. 2.700 zł  
660-636-023, 532-177-513  GRAJ 

OKNA dachowe:Velux 78x140 i roto 
78x118, bez kołnierza 280 zł szt. 
796-335-325  BIAŁ 

O K N A  d r e w n i a n e  u ż y w a n e 
240x1.50m, 3szt. 100 zł  668-178-
073  ŁOM 

OKNA inwentarskie, nowe, 4szt 120 
zł szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, 116x114, nowe, 3szt 420 
zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, 57x54, nowe, 4szt 180 zł 
szt. 508-073-762  BIAŁ 

OKNA pcv, 87x54, nowe, 4szt 220 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 117x144, 3szt 460 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, nowe, 2szt, 57x114 270 
zł szt. 531-865-030  BIAŁ 

OKNA pcv, szer.147x114, 4szt 420 zł 
szt. 794-290-227  BIAŁ 

OKNA plas  kowe 143x146cm, 5szt, 
2 skrzydłowe. 200 zł  788-882-649  
BIAŁ 

OKNA WITRYNY, nieotwierane, 
10szt 120 zł szt. 508-073-762  BIAŁ 

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

OKNO pcv, 246x140, z zewn.orzech 
490 zł  796-335-325  BIAŁ 

OKNO plas  kowe 160x150. 300 zł  
669-756-739  EŁK 

ONDULINA z rozbiórki, stan db, 80 
arkuszy. 1 zł szt. 608-747-358  ZAM 

 » PŁYTA AŻUROWA MEBA, 
WYM. 60X40X8, CZERWONA 
I SZARA, I GATUNEK, PŁY
TA PAKOWANA NA PALE
TACH ZWROTNYCH PO 36SZT. 
DO OBEJRZENIA I ODBIORU 
BRUK BUD HRYNIEWICZE 7C. 
6, 15 zł szt. 604-105-629  BIAŁ 

PŁYTKI pcv 60x60cm, 50szt. 3 zł szt. 
508-461-400  BIAŁ 

PAPA termozgrzewalna 2x5m². 70 zł  
796-335-325  BIAŁ 

PARAPETY ceramiczne 60szt. 20 zł 
szt. 669-756-739  EŁK 

PIEC c.o 19KW. 400 zł  504-764-764  
MOŃ 

PIEC c.o 7KW. 200 zł  504-764-764  
MOŃ 

PIEC grzewczy, wolno stojący, żeliw-
ny, płyta górna grzewcza, wykładzi-
na szamotowa, obudowany, węgiel, 
drzewo. 380 zł  511-240-244  SOK 

PIEC z podajnikiem na eko groszek, 
z funkcją palenia drewnem, nowy. 
10.400 zł  604-672-605  WYS 

POLIWĘGLAN pleksa komorowa, 
gr. 1cm, 3 komory, 50m². 25 zł m² 
606-325-813 

POSIADAM w sprzedaży deskę ele-
wacyjna szalówkę Różne wymiary 
desek 10cm, 13cm, 15, 5cm i 18, 
5cm oraz różne grubości od 2 cm do 
2, 5cm długości desek są 4 metrowe  
32 zł m² +VAT 794-003-267  BIAŁ 

POSIADAMY do sprzedaży płyty 
tekstolitowe o grubości 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 15, 16, 20, 22, 25, 30, 32, 40 
mm - różne wymiary. Odbiór osobi-
sty w Białymstoku. 25 zł kg do uzg. 
(85)745-72-20  BIAŁ 
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PRZĘSŁA ogrodzeniowe 250cm dłu-
gości, 130cm wysokość, niemalo-
wane, 25 szt. 90 zł szt. 606-385-
198  HAJ 

PRZĘSŁA ogrodzeniowe z kątow-
ników 2.30x1.50, 4szt. 40 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

PR ZEPŁY WOW Y podgrzewacz 
wody, nowy, biały. 200 zł  505-302-
976  KOL 

ROLETA antywłamaniowa, aluminio-
wa 180 zł  531-865-030  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 

RURKI kwasówki polerowane dł. 
86cm śr. 2cm, 50szt. 5 zł  514-645-
129  BIAŁ 

RURY 1 calowe na namiot, pod fo-
lię, 6szt, gm. Łapy. 300 zł  512-820-
871  BIAŁ 

RURY fi  8 i grubsze, na bramy i bram-
ki, 20szt. 12, 50 zł mb 577-405-304  
BIAŁ 

RURY stalowe 80, 100, 130, ok. 1t, 
Orzysz. 1, 10 zł kg 609-499-004  
PISZ 

SŁUP elektryczny. 250 zł  668-178-
073  ŁOM 

SŁUPKI betonowe, 150szt, 10x8 wys. 
2m., 2, 2m 70szt cena 18zł za szt 16 
zł szt. 788-882-649  BIAŁ 

SŁUPKI metalowe 2-ceownik, 2m 
4x4, 25szt. 22 zł szt. 660-636-023, 
532-177-513 

SŁUPKI ogrodzeniowe 2, 5m 50szt. 
13 zł szt. 509-156-418  BIAŁ 

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

SEDES kompakt z deską 160 zł  604-
922-094  BIAŁ 

SIATK A ogrodzeniowa 1.50m, 
3mm gr, słupki, cena za rolkę, okna 
80x100-nowe, różne. 120 zł szt. 501-
647-161  GRAJ 

SIATKA ogrodzeniowa nowa. 11 zł 
m² (85)868-37-47  BIAŁ 

SPRZEDAM 10m² płytek gipsowych 
takich jak na zdjęciu. Stan nowy nie-
używany 420 zł do negocjacji. 420 zł 
całość 603-625-671  KOL 

SPRZEDAM boazerię świerkową 14 
x 121 AB wykonaną ze świerku sy-
beryjskiego. Jest to produkt suszony 
komorowo, pakowany w folię po 8 
desek. 29, 80 zł m² +VAT 609-985-
688, 609985688  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną 20 x 
195ABC ze świerku syberyjskiego. 
Jest to produkt suszony komorowo, 
pakowany w folię po 4 deski. 41 zł 
m² +VAT 607-811-195  BIAŁ 

SPRZEDAM deskę elewacyjną Loglap 
2 1x 120AB(półbeczka)ze świerku 
syberyjskiego. Jest to produkt su-
szony komorowo, pakowany w folie 
po 5 desek. 43 zł m² +VAT 607-811-
195  BIAŁ 

SPRZEDAM drewniane ramy okien-
ne 180x62 cm-4 szt 104x67 cm 26 
szt. 180x145 cm -3 szt. szkło 55 ta-
fl i 160x70 cm bloczki silikat. ok 500  
2.500 zł całość do uzg. 780-028-
460  WYS 

SPRZEDAM stemple budowlane. 3 
zł szt. (86)214-15-34  KOL 

STEMPLE 3m, 4, 50zł, pozostałości 
cegły ok 300szt roz. 25 lewkowo 2, 
40 szt. 692-569-722  WYS 

STEMPLE budowlane 10 zł  694-388-
615  ZAM 

STEMPLE budowlane dł. 3m. 5 zł  
668-614-390  BIAŁ 

STODOŁA z bali 22mx8m, kryta da-
chówką, do rozbiórki. 4.000 zł  500-
714-043  BIAŁ 

STODOŁA, duża, 14x10x8, stan bdb, 
zdrowe drewno, pomoc w rozbiórce. 
6.000 zł do uzg. 694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA łazienkowa z umywalką, 
baterią i syfonem, kpl.nowy gotowy 
do montażu, szer.50cm 250 zł całość 
794-290-227  BIAŁ 

SZAFY BHP, kolor szary, zamykane 
na kłódkę, transport gra  s. 70 zł szt. 
576-905-428  BIAŁ 

SZKŁO do drzwi, 10-20zł za szt.. 692-
922-569, (85)652-10-84  BIAŁ 

SZTACHETY olchowe, suche, szer. 
9.5cm, 400szt. 3, 50 zł mb 577-405-
304  BIAŁ 

SZTACHETY olszynowe, owalne, za-
okrąglone końcówki, dł. 1.50m. 5 zł 
szt. 512-278-797  BIAŁ 

SZTACHETY półokrągłe dł. 150cm, 
400szt. 3 zł szt. 698-580-099  BIAŁ 

SZYNY kolejowe. 5.000 zł  697-206-
827  BIAŁ 

TAŚMA kalenicowa 4 rolki. 100 zł szt. 
608-747-358  ZAM 

TANIE deski tarasowe, modrzew 
syberyjski. Suwałki. 503-640-446  
SUW 

TAPETA papierowa różne wzory i ko-
lory, po 4, 5, 6, 7 rolek. 5 zł do uzg. 
794-729-290  BIAŁ 

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

TAPETY, każda ilość, dobra jakość. 5 
zł szt. 576-905-428  BIAŁ 

UMYWALKA biała, używana, 45, 
pół-postument, kran. 130 zł  511-
240-244  SOK 

WŁĄCZNIK  wyłącznik elektryczny, 
olejowy z gniazdem 32 A. 120 zł  511-
240-244  SOK 

WANNA akrylowa 170cm, nowa 170 
zł  794-290-227  BIAŁ 

WANNA akrylowa narożna z nogami 
i syfonem 190 zł całość 508-073-
762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, 120cm, nowa 240 
zł  508-073-762  BIAŁ 

WANNA akrylowa, 120cm, nowa 240 
zł  531-865-030  BIAŁ 

WENTYLACJA kominowa. 15 zł szt. 
730-900-722  BIAŁ 

WIĘŹBA dachowa: krokwie, belki na 
cały dom, wysezonowane, suche. 
700 zł  606-282-188  BIAŁ 

WIERTŁA 8 mm do drewna, lewe, 
prawe do frezarki wrzecionowej, 
100 szt. 4 zł szt. (86)271-38-53  ZAM 

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

ZBIORNIK 90x90x120. 200 zł  730-
900-722  BIAŁ 

ZBIORNIKI na wodę, szambo 10-
60m³, możliwość montażu, 250-
400zł m³. 608-423-229  ZAM 

ZLEW 2 komorowy żeliwny, biały, z 
syfonem. 80 zł  511-240-244  SOK 

ZLEWOZMYWAK biały, używany, 
2 komorowy, rozm 60x80. 80 zł  
(86)271-38-53  ZAM 

 » ZLEWOZMYWAK NOWY, 
BIAŁY, 2 KOMOROWY. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

USŁUGI BUDOWLANE

STANY SUROWE

 AGREGATEM, posadzki agregatem. 
506-210-160  BIAŁ 

CHCESZ mieć profesjonalnie otyn-
kowane ściany. Doskonale trafi łeś. 
Oferujemy pełen zakres usług zwią-
zanych z tynkowaniem metodą tra-
dycyjną. 691-655-384  BIAŁ 

DACHY z wióra, krycie dachów, 
sprzedaż wióra do samodziel-
nego montażu. 663-201-446, 
783-828-866 

DOCIEPLENIA elewacji komplekso-
wo, bonie sztukateria, kamień itp. 
własne rusztowanie, docieplenia 
garaży, budynków gospodarczych, 
także wewnątrz. f-ra gwarancja. 
509-517-923  BIAŁ 

SZALUNKI ścienne, stropowe, słu-
powe WYNAJEM Oferujemy wyna-
jem kompletywnych systemów sza-
lunkowych stropowych i ściennych, 
słupowych.  783-067-022, 570-446-
010  BIAŁ 

 TYNKI agregatem. 507-489-436  BIAŁ 
ROBOTY ZIEMNE

KOMPLEKSOWE usługi remontowo-
-wykończeniowe. 516-716-274  BIAŁ 

 » MINIKOPARKA 2.5TONY 
WSZELKIEGO RODZAJU RO
BOTY ZIEMNE ORAZ TRANS
PORT HDS UDŹWIG 2TONY, 
MAŁA WYWROTKA ŁADOW
NOŚĆ DO 5TON.  80 zł +VAT 
do uzg. 513-858-821  BIAŁ 

 USŁUGI KOPARKĄ KOŁOWĄ, 
KOPARKO ŁADOWARKĄ, WYKOPY, 

OBSYPYWANIE BUDYNKÓW, 
NIWELACJA TERENU, KOPANIE, 

CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORA
CYJNYCH, ODŚNIEŻANIE. 

886-258-470  BIAŁ 
USŁUGI Koparko ładowarką JCB 4cx.
Usługi transportowe wywrotkami.
Żwir, pulpa, piasek, czarnoziem, kru-
szywa 1 zł +VAT do uzg. 792-019-
810  BIAŁ 

 » USŁUGI KOPARKO ŁA
DOWARKĄ, TRANSPORT, 
WYKOPY, ROBOTY ZIEM
NE 691-187-515  WYS 

OKNA I DRZWI
KONSTRUKCJE i krycie dachów: 
domy, obory, stodoły, kostka bru-
kowa, malowanie, wykańczanie 
wnętrz. 537-061-488  WYS 

MONTAŻ okien i drzwi 508-073-
762  BIAŁ 

SERWIS, naprawa okien i drzwi. 794-
290-227  BIAŁ 

POZOSTAŁE
DOCIEPLANIE kominów wełną mi-
neralną, całość komina, wykończe-
nie blachą, montaż płotków śniego-
wych i zapór śniegowych z blachy. 
797-513-715  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DOCIEPLANIE, malowanie elewacji. 
880-392-195  BIAŁ 

DOMY drewniany-wymiana podwa-
lin montaż szalówka z ociepleniem, 
podbitka, naprawa fundamentu pod 
domem  512-675-556 

DOMY drewniany-wymiana podwa-
lin, montaż szalówka z ociepleniem, 
podbitka, naprawa fundamentu pod 
domem.  512-675-556 

DROBNE prace budowlane szpachlo-
wanie, malowanie, glazura, terakota 
itp. 516-329-366  BIAŁ 

KOMPL EK S OWE wykończenie 
wnętrz, remonty mieszkań, glazu-
ra terakota, sufity podwieszane. 
Elewacje-Docieplenia budynków, 
podbitki, zabudowy, obróbki bla-
charskie 530-861-890  OMA 

MALOWANIE, tapetowanie 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 

MONTAŻ płotków śniegowych na 
budynkach mieszkalnych i gospodar-
czych, naprawy. 797-513-715  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 

MYCIE myjką ciśnieniową np. kostki 
brukowej, ogrodzeń, elewacji. 517-
717-082  BIAŁ 

OBŁOŻENIE schodów betonowych 
- rabat do 20%. 58 532 42 55  AUG 

OFERUJĘ docieplenie budynków tyn-
kami termoizolacyjnymi i farbami 
termorefl eksyjnymi na bazie polime-
rów. Najnowsza ekologiczna techno-
logia. 662-279-990  BIAŁ 

OFERUJE remonty-elewacje, docie-
plenia budynków 799-053-418  ZAM 

OFERUJE remonty-elewacje, docie-
plenia budynków 799-053-418  WYS 

OFERUJEMY fachowe doradztwo, 
wycenę oraz kompleksowe wy-
konawstwo instalacji sanitarnych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralne-
go ogrzewania, rekuperacji i innych. 
1.000 zł całość +VAT do uzg. 533-
180-100, 662-961-956  BIAŁ 

OFERUJEMY profesjonalny projekt 
elewacji twojego domu. Jak zamó-
wić projekt. Zrób kilka zdjęć swojego 
domu i prześlij je nam na e-mail. 1 
zł  794-664-085  OMA 

PIECE kafl owe, kominki z wkładem z 
rozprowadzeniem ciepła - stawiam 
nowe. Remontuję stare piece kafl o-
we 575-821-537  BIAŁ 

PLANOWANIE i Aranżacja ogrodów, 
systemy automatycznego nawad-
niania, trawniki, oświetlenie, pol-
bruki, skarpy, oczka wodne itp. 3 zł 
m² +VAT do uzg. 533-356-336  BIAŁ 

POSADZKI agregatem, balkony, papo 
obróbki. 604-595-157  BIAŁ 

PRODUKUJEMY hale namiotowe, 
magazynowe i okolicznościowe w 
każdym wymiarze i konfi guracji o 
nieograniczonej długości i szerokości 
do 15 metrów  150 zł m² +VAT do 
uzg. 724-265-024 

ROZBIÓRKA domów i altanek. 536-
709-700  BIAŁ 

R O Z B I Ó R K A  oraz sk ładanie 
domy drewniane, wiaty, garaże,  
512-675-556 

ROZBIÓRKI domów, stodół, bud. go-
spodarczych, wywóz złomu i gruzu. 
788-882-649  BIAŁ 

SPRAWDZONE i bezpieczne rozwią-
zania-nacinanie, frezowanie betonu 
i rusztów, FUH Nowak.  607-857-627 

STUDNIE wiercone minikoparka 140 
zł mb 508-677-029  BIAŁ 

USŁUGI malowania dachów. 513-
914-328  BIAŁ 

WIATY samochodowe. Altany ogro-
dowe, tarasy, montaż szalówki. 
Oferujemy usługi ciesielskie na te-
renie woj. podlaskiego. 782-169-
324  BIAŁ 

WIELOLETNIE doświadczenie, ma-
lowanie, tapetowanie szpachlowa-
nie, inne prace wykończeniowe do 
uzgodnienia tel.  668-425-959  BIAŁ 

WITAM, podejmę się wszelakich 
prac glazurniczych (łazienka, scho-
dy, tarasy itp.) oraz kompleksowego 
wykończenia wnętrz. Rzetelność i 
profesjonalizm 690-371-723  BIAŁ 

WYKOŃCZENIE wnętrz:szpachlo-
wanie tradycyjne i agregatem, szli-
fowanie, zabudowy z płyt G K, su-
fi ty podwieszane, sufi ty napinane, 
tapetowanie, malowanie, kamienne 
dywany 696-311-060, 882849558  
BIAŁ 

WYKONAM balustrady balkonowe, 
różne wzory, kute. 790-296-668  GIŻ 

WYKONAM ogrodzenie panel, siat-
ka,  512-675-556 

WYKONUJEMY instalacje elektrycz-
ne w domach jednorodzinnych, 
domkach wypoczynkowych, miesz-
kaniach, budynkach gospodarczych 
itp. rzetelnie, szybko, uczciwie. 504-
674-572, 514-518-307  BIAŁ 

WYKONUJEMY różnego rodzaju 
prace budowlane, ocieplenia ma-
lowanie elewacji i dachu, budowy 
ogrodzeń prace ziemne minikoparką 
odwodnienia i melioracje, itp. 518-
060-515  SUW 

WYKONUJEMY różnego rodzaju pra-
ce budowlane: ocieplenia, malo-
wanie dachów, budowy ogrodzeń, 
prace ziemne minikoparką. 518-
060-515  SUW 

WYNAJME rusztowanie elewacyjne 
ok 170 m 600 zł całość 664-176-
721  BIAŁ 

ZŁOTA rączka, naprawy, drobne re-
monty 508-073-762  BIAŁ 

ZABUDOWA balkonu, tarasu, szkla-
ne zadaszenia oraz balustrady.  503-
503-578  OLE 

ZAJMUJEMY się wykonywaniem 
posadzek żywicznych każdego typu 
do wszystkich pomieszczeń oraz róż-
nego przeznaczenia. 100 zł m² +VAT 
do uzg. 575-965-277  BIAŁ 

ZLECĘ wymianę eternitu na blacho-
dachówkę. 150m² dachu, osiedle 
Starosielce.  516-669-868  BIAŁ 

ZREALIZUJĘ zlecenia układania pły-
tek: glazura, gres, terakota. 723-
885-699  BIAŁ 

KUPIĘ

KUPIE złom całe Podlasie. 300 zł t 
882-842-322  BIAŁ 

SPRZĘT AGD

BUTLĘ gazową 11kg. 75 zł szt. do 
uzg. 604-380-264  BIAŁ 

EKSPRES do kawy Miele CVA 620, 
do zabudowy, uszkodzony. 499 zł  
604-447-716  BIAŁ 

EKSPRES do kawy, nowy. 40 zł  794-
729-290  BIAŁ 

EXPRES przelewowy do kawy spraw-
ny w 100% jak nowy mało używany 
dokładam do niego gra  s fi ltry pa-
pierowe, robi bardzo pyszną kawe 
jest cichy w porownaniu do eksp 54, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 
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GARNKI z grubym dnem, 19-części 
nowe. 2.000 zł  509-854-039  BIAŁ 

KUCHENKA gazowa 4 palnikowa, z 
piekarnikiem. 350 zł  507-975-896  
BIAŁ 

KUCHENKA gazowa z gazowym pie-
karnikiem 190 zł  531-865-030  BIAŁ 

KUCHENKA gazowo-elektryczna, 
czysta i zadbana 320 zł  604-922-
094  BIAŁ 

KUCHENKA mikrofalowa Whirpool, 
wielofunkcyjna. 350 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

LODÓWK A duża, nowa. 300 zł  
(85)653-47-20  BIAŁ 

LODÓWKI używane, 2szt, w dobrym 
stanie, 150-200zł. 502-782-576  BIAŁ 

MAGIEL elektryczny, używany, szer. 
56 cm. 80 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 
ODKURZACZ 1600wa   z komplet-
nym wyposażeniem(szczotki, ssaw-
ki, waż, rura) oraz fi ltrami i worka-
mi.Mały, lekki. 100 zł  663-206-992  
BIAŁ 

ODKURZACZ bezworkowy, jak nowy, 
stan bdb. 60 zł  728-860-389  BIAŁ 

ODKURZACZ piorący perfekt HD. 
1.800 zł  509-854-039  BIAŁ 

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

OKAP Mastercook, biały. 200 zł  511-
616-141  BIAŁ 

PATELNIA Deluxe nowa, oryginalna, 
niemiecka, w opakowaniu. 100 zł  
784-454-252  BIAŁ 

PRALKA frania. 150 zł  602-240-
972  EŁK 

PRALKA Indesit IWD 61051 ECO PL. 
550 zł szt. 606-844-200  OST 

 » PRALKA MAŁA, TELEWI
ZOR SAMSUNG, LODÓWKA 
DUŻA, BAGAŻNIK NA SA
MOCHÓD, BIURKO DREW
NIANE NOWE  WYPRZE
DAŻ. (85)653-47-20  BIAŁ 

PRALKA wirnikowa 150 zł  604-922-
094  BIAŁ 

 » PRALKA. (85)653-47-20  BIAŁ 
SPRZEDAM 2-u komorowy zlewoz-
mywak kuchenny z miejscem na su-
szarkę naczyń z blachy nierdzewnej, 
Stan super. Mam też do sprzedania 
meble kuchenne, pokojowe i inne 
170 zł  692-437-987  SIEM 

SYSTEM odwróconej osmozy RO-5  
350 zł całość 515-901-301 

UMYWALKA ikea piekna mało uzy-
wana z kranem ikea dł 80-81cm szer-
54-55cm 320 zł całość 696-566-169  
BIAŁ 

UMYWALKA używana biała, zwykła, 
z kranem 50 gł40. 80 zł całość 696-
566-169  BIAŁ 

ZAMRAŻARKA klapowa. 300 zł do 
uzg. 508-474-486  HAJ 

ZAMRAŻARKA pod zabudowę szer. 
60cm, 3-szufl ady. 250 zł  664-619-
039  BIAŁ 

ZLEW jednokomorowy uzywany 
okragly głeboki z kranem retro sre-
bry 100 zł całość 696-566-169  BIAŁ 

Z M IĘKC Z AC Z wody EcoWater 
Comfort 300  2.593 zł całość 
515-901-301 

ZMYWARKA Candy, 3 letnia. 700 zł  
505-302-976  KOL 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ŻYRANDOL mosiężny 8 ramienny, 
waga 11kg, żarówki na mały gwint. 
800 zł  660-636-023, 532-177-513  
GRAJ 
ŻYRANDOL pokojowy 4 żarówkowy. 
80 zł  (86)271-38-53  ZAM 

ŻYRANDOLE używane, 3, 4 ramien-
ne i kinkiety, od 20 do 60 zł. 511-
240-244  SOK 

BRODZIK akrylowy 110 zł  604-922-
094  BIAŁ 

BRODZIKUZ. głęboki90 160 zł  508-
073-762  BIAŁ 

DYWAN 1.90x2.90m. 500 zł  695-
922-181  BIAŁ 

DYWAN 2x3m. 30 zł  (85)653-47-
20  BIAŁ 

DYWAN mało używany, 3x4m, beż, 
ładny. 150 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWAN, 2x3m, mało używany, wzo-
rzysty, jasny orzech i brąz z beżem, 
ładny. 100 zł szt. 503-902-859  BIAŁ 

DYWANY 2mx3m 150 zł szt. 536-
709-700  BIAŁ 

DYWANY rózgowy 2.5 x 3.5, brąz, 
cegła, używany. 50 zł  503-902-859  
BIAŁ 

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

FIRANKA dł. 2.55m, szer. 1.80m, 
1szt. 25 zł  502-639-948  BIAŁ 

FIRANKI nowe, dł. 90cm, szer. 
2.40m, błyszczące. 25 zł  502-639-
948  BIAŁ 

FIRANKI polskie, nowe, cena za metr. 
15 zł  794-729-290  BIAŁ 

KABINA 90 z brodzikiem 190 zł  508-
073-762  BIAŁ 

KWIETNIK od sufi tu do ziemi, na 15 
kwiatów. 70 zł  509-854-039  BIAŁ 

LUSTRO kryształowe 50x60cm, 6szt. 
10 zł szt. 604-595-157  BIAŁ 

LUSTRO krótko uzywane ikea rama 
brzozowa ok 70x70 70 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

NARZUTA na wersalkę i fotele, kolor 
czerwony, wełna, nowe. 100 zł  794-
729-290  BIAŁ 

OBRAZ nowoczesny ikea duzy bialo 
czarny Audrey hepburn 79 zł szt. 
696-566-169  BIAŁ 

POŚCIEL bawełniana, biała, nowa, z 
koronkami, 4 kpl. 150 zł całość 784-
454-252  BIAŁ 

PODUSZKI DEKORACYJNE, SKÓRA, 
RÓŻNE KOLORY, 43X43. 30 ZŁ SZT. 
(85)744-33-53  BIAŁ 
SPRZEDAM używany piekarnik elek-
tryczny do zabudowy i płytę induk-
cyjną.Stan bardzo dobry. 200 zł szt. 
do uzg. 501-655-502  EŁK 

SPRZEDAM zlewozmywak jedno-
komorowy granitowy z wyciąganą 
wylewką. Stan bardzo dobry. Odbiór 
we własnym zakresie. 100 zł szt. do 
uzg. 501-655-502  EŁK 

WANNA 120cm 240 zł  508-073-
762  BIAŁ 

WANNA akrylowa 95x170 nowa 230 
zł  531-865-030  BIAŁ 

WAZON, grube szkło gr. 0, 4cm, wys. 
40cm, spód 2cm, średnica 14cm. 20 
zł  503-902-859  BIAŁ 

WYKŁADZINA dywanowa nowa, 
wzory 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 

ZASŁONY dł. 1.80m, szer. 0.95m, 
2szt. 23 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZASŁONY z falbanką dł. 1.70m, szer. 
0.75m, 2szt. 27 zł  508-461-400  BIAŁ 

ZASŁONY, dł. 2.35m, szer. 1.20m, 
3szt. 20 zł całość 502-639-948  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK 110 zł  604-922-
094  BIAŁ 

ZLEWOZMYWAK używany 70 zł  
604-922-094  BIAŁ 

MEBLE

AMERYKANKA 2 osobowa z po-
jemnikiem. 300 zł do uzg. 530-671-
361  BIAŁ 

BIURKA pod komputer, 2szt. 100 zł 
szt. 793-017-585  BIAŁ 

DRZWICZKI dębowe, nowe, do sza-
fek kuchennych, wym. 58x40x50, 
2szt +2, wym. 70.5x60x50x32 
2szt+4+2. 520 zł całość 511-240-
244  SOK 

DWIE jednakowe sza  i, kolor jasny 
orzech, o wym. szer. 0.47m, wys. 
0.74m, gł. 0.41m, po dwie szufla-
dy i dwie półki. 40 zł szt. 503-902-
859  BIAŁ 

FOTEL skórzany, kolor grafi towy. 250 
zł  505-302-976  KOL 

FOTEL używany, wypoczynkowy, 
stan bdb, tapicerka zielona, środek 
fotela ma motyw kwiatowy w liście 
w kolorze żółtym i zielonym. 200 zł  
515-473-777  BIAŁ 

FOTEL, 2szt, duże, nowe. 50 zł szt. 
(85)653-47-20  BIAŁ 

 » FOTELE Z OPARCIEM, 3SZT. 
20 zł  (85)653-47-20  BIAŁ 

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

KANAPA i 2 fotele, skórzane. 1.000 
zł  607-624-850  BIAŁ 

KANAPA narożna mało używana. 
400 zł  519-622-354  BIAŁ 

KANAPA, jak nowa, z wysuwanym 
dołem. 400 zł  666-351-304  BIAŁ 

KOMODA jasna. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

KOMODA niemiecka, stan bdb, po 
renowacji. 2.500 zł  662-593-789  
SUW 

KOMODA piękna z dużym lustrem 
na górze, szer. 170cm. 400 zł  666-
351-304  BIAŁ 

KOMODA piękna, szer. 120. 250 zł 
do uzg. 666-351-304  BIAŁ 

KOMODA rzeźbiona z lustrem 
50x195cm 450 zł  504-418-652  BIAŁ 

KOMPLET skórzany wypoczynkowy, 
3+2+1, grafi towy. 1.200 zł  505-302-
976  KOL 

KRZESŁA biurowe, 10szt. 50 zł szt. 
793-017-585  BIAŁ 

KRZESŁA do stołówki lub warsztatu, 
10szt. 50 zł szt. 693-406-140  BIAŁ 

KRZESŁO dwu-funkcyjne, po obrocie 
90 stopni zmienia się w trzystop-
niowe schody. 300 zł  504-418-652  
BIAŁ 

LUSTRO do łazienki 80x60 cm z ża-
rówką. 50 zł  696-564-454  BIAŁ 

MEBLE z kutego żelaza - łóżka, stoły, 
krzesła, inne. 100-500zł, Białystok 
501-545-296  BIAŁ 

PUŁKI pod telewizor z szufladami 
kolor brąz. 70 zł  535-534-560  BIAŁ 

REGAŁ dobrym stanie wys. 1 m 2 cm 
szerokość regału 43 cm głębokość 
29, 5 cm, posiada 3 półki  46, 99 zł 
szt. do uzg. 575-176-626  BIEL 

REGAŁ młodzieżowy z biurkiem i sza-
fą stan db. 300 zł  519-622-354  BIAŁ 

REGAŁ młodzieżowy z dwoma biur-
kami i szafą stan bdb. 200 zł  519-
622-354  BIAŁ 

REGAŁ pokojowy z szafą 3.50 dłu-
gości, stan bdb. 300 zł  519-622-
354  BIAŁ 

REGAŁ wys. 1 m 2 cm szerokość re-
gału 43 cm głębokość 29, 5 cm, po-
siada 3 półki możliwy transport 49, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ wys. 1 m 20 cm szerokość 43 
cm głębokość 30 cm, posiada 3 półki 
możliwy transport 62, 99 zł szt. 575-
176-626  BIAŁ 

REGAŁ wyS. 1 m 4 cm szerokość re-
gału 43 cm głębokość 27, 5 cm, po-
siada 3 półki możliwy transport 53, 
99 zł szt. 575-176-626  BIAŁ 

REGAŁ z nadstawkami, z dużą szafą. 
300 zł  600-016-789  BIAŁ 

REGAŁ za tylko 59.99zł za sztukę wy-
konany z płyty dąb sonoma, jest on 
w doskonałym stanie jak nowy wys. 
1 m 20 cm szerokość 43 cm głębo-
kość 30 cm, 3 półki 59, 99 zł szt. do 
uzg. 575-176-626  BIAŁ 

ROGÓWKA 2mx3m, 7-letnia. 200 zł  
515-408-045  BIAŁ 

SEGMENT olcha przeszklony, 3 czę-
ści, szer. 2.80. 600 zł  505-302-976  
KOL 

SOFA żółta skórzana + fotel nie roz-
kładana stan db. 250 zł całość 694-
175-685  BIAŁ 

SOFA brązowa skórzana obudowa 
dębowe, do drobnej naprawy  200 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SOFA rozkładana stan idealny kupio-
na w Vega meble 500 zł szt. 694-
175-685  BIAŁ 

SPRZEDAM regał kuchenny ze zle-
wozmywakiem-390 zł. Mam też inne 
meble;3 regały, zestawy meble po-
kojowe, kanapa, komoda, 2 ławy. 
Cena do ustalenia.  390 zł  692-437-
987  SIEM 

SPRZEDAM regał pokojowy, 4-o seg-
mentowy, z narożną szafą, biurkiem 
do komputera, o wymiarach oko-
ło 310 cm x 200 cm. Inne to: stół 
z krzesłami, kanapa, sza  i,  499 zł  
692-437-987  SIEM 

SPRZEDAM sza  a komoda pod te-
lewizor, kanapa, 2 x regał pokojowy, 
ława, stół z 6 krzesłami i inne. 340 zł  
692-437-987  SIEM 

SPRZEDAM używane meble poko-
jowe, kuchenne, stan mebli bardzo 
dobry. Odbiór we własnym zakresie. 
100 zł szt. do uzg. 501-655-502  EŁK 

SPRZEDAM: -karnisz sufitowy ok 
5m. - 150 zł - narożnik nierozkłada-
ny - 200 zł - duży fotel z kompletu 
- 150 zł - wersalka f. spania - 100 zł  
507-643-604  BIAŁ 

STOLIK ława pokojowy, dł. 101, szer 
56. 60 zł  794-729-290  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy 120x56cm, 
rozkładany 120x112cm, podnoszo-
ny. 230 zł  511-240-244  SOK 

STOLIK okolicznościowy okrągły, 
dąb, dowóz gra  s. 200 zł  694-175-
685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy prostokąt-
ny, sosna, stan bdb, dowóz gra  s. 
150 zł  694-175-685  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, ława, 3 szu-
fl ady, kolor dąb. 40 zł do uzg. 531-
540-521  BIAŁ 

STOLIK okolicznościowy, szklany. 200 
zł  695-922-181  BIAŁ 

STÓŁ czarnobrazowy ikea z 4 krzesła-
mi ikea 90x90 rozkładany na duzy, 
odbior 5km za białymstokiem 550 
zł szt. 696-566-169  BIAŁ 

STÓŁ nowy, rozkładany, z krzesłami, 
nogi w chromie. 750 zł do uzg. 502-
958-563  BIAŁ 

STÓŁ rozkładany + 6 krzeseł meble 
zachodnie. 1.200 zł  505-302-976  
KOL 

STÓŁ rozsuwany długość po rozłoże-
niu 2 m.( wkładka szer.40 cm) przed 
1m60 cm szerokość 80 cm wysokość 
76 cm stan db.  245 zł szt. do uzg. 
575-176-626  BIAŁ 

STÓŁ  sosnowy jasny, dł. 2.40, 
szer. 65cm, wys. 70cm. 300 zł szt. 
(86)271-38-53  ZAM 

STÓŁ wysoki, prostokątny, rozkłada-
ny, wys. 76cm, szer. 80cm, dł. 1.10-
2m, jasny orzech, stabilny, odpo-
wiedni na działkę lub do piwnicy. 
50 zł  503-902-859  BIAŁ 

STÓŁ, ława rozkładana. 100 zł  695-
922-181  BIAŁ 

STÓL rozsuwany długosc po rozłoże-
niu 2 m. przed 1m60 cm szerokość 
80 cm stan dobry mozliwy transport 
za dopłatą  250 zł szt. do uzg. 575-
176-626  BIAŁ 

SZAFA 3 drzwiowa, jasna sosna. 300 
zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFA sliczna ikea przesuwna duza 
drzwi szklo mleczne rama srebrna 
obudowa jasna brzozowa szer200 
gl66 wys236 rozłożona odbior 5km 
za białymstokiem  1.500 zł szt. 696-
566-169  BIAŁ 

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

SZAFKA rtv szklana, stan idealny, do-
wóz gra  s. 200 zł  694-175-685  BIAŁ 

SZAFKA ubraniowa, metalowa. 80 
zł szt. 509-156-418  BIAŁ 

SZAFKI kuchenne, 9szt, stan bdb, 
stół +3 taborety. 900 zł  514-337-
467  BIAŁ 

TAPCZAN 1-osobowy. 50 zł  696-
564-454  BIAŁ 

TREMO, szer. 0.90m, wys. 1.25m, gł. 
0.41m, kolor jasny orzech, z dwoma 
szufl adami, 6 półkami, ruchome lu-
stro, pufa miękka. 80 zł  503-902-
859  BIAŁ 

WERSALKA +2 fotele. 350 zł  695-
922-181  BIAŁ 

WERSALKA na sprężynie bez bocz-
ków w kolorach brązowych lub 
szarych dowóz gratis na terenie 
Białegostoku. 884-774-215  BIAŁ 

WERSALKA stan db  100 zł  519-
622-354  BIAŁ 

WERSALKA używana stan dobry-za 
dopłatą oferuje dowóz. 150 zł  795-
013-099  BIAŁ 

WERSALKA z boczkami w kolorze 
szarym lub brązowym, nowa. 599 
zł  731-576-519  BIAŁ 

WERSALKA, nowa, dł. 2.5m, szer. 2m 
po rozłożeniu, pojemnik na pościel. 
800 zł  601-336-103  BIAŁ 

WITRYNA przeszklona, szara. 450 zł  
505-302-976  KOL 

WITRYNA szklana, stan bdb, jak 
nowa, dowóz gratis. 100 zł  694-
175-685  BIAŁ 

WYPRZEDAŻ garażowa mebli, mie-
dzy innymi: meble, szafy, wersalki, 
lodówki, stoły, stoliki, szafki RTV, 
sprzęt RTV, itp, dowóz gra  s, oglą-
danie osobiste. 534-174-908  BIAŁ 

ZESTAW wypoczynkowy skórzany, 
kanapa 2-osobowa nierozkładana, 
duży fotel, stan bdb. 900 zł  517-
444-093  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI

ELEKTRYK HYDRAULIK, Bus wy-
wóz-przewóz, mebli, RTV, AGD, z 
łomu Białystok. 95 zł do uzg. 503-
391-530, 518-332-401  BIAŁ 

PRZEPROWADZKI transport mebli 
agd rtv itp 7dni 24h tanio 888-641-
541  BIAŁ 

PRZEWÓZ mebli materiałów budow-
lanych, przeprowadzki.Białystok-
cała Polska 783-786-886  BIAŁ 

PRZEWÓZ mebli transport busem, 
przeprowadzki, przewóz materiałów 
budowlanych. 785-556-050  BIAŁ 

REGAŁ dobrym stanie wys. 1 m 4 
cm szerokość regału 43 cm głębo-
kość 27, 5 cm, posiada 3 półki  49, 
99 zł szt. do uzg. 575-176-626  BIAŁ 

 ZAPEWNIAMY auta na transport, 
przewozy, przeprowadzki, taxi 

bagażowe w Białymstoku na ul. 
Kopernika 25a obok aresztu śledczego.  

509-940-144  BIAŁ 
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ANTYKI

 ANTYKI, meble dawne, skup, 
sprzedaż, renowacja. 602-717-353  BIAŁ 

CIERLICA do tarcia lnu i konopi 
120-letnia. 100 zł  503-149-773  OLE 

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

KANAPA, stół, 2 krzesła, antyki. 
3.000 zł  507-624-393  BIAŁ 

KOŁOWROT EK do przędzenia 
sprawny. 250 zł  503-149-773  OLE 

KOŁOWROTEK drewniany 200 zł  
694-175-685  BIAŁ 

KOŁOWROTKI do przędzenia. 60 zł  
508-789-456  BIAŁ 

KUFER duży drewniany. 150 zł szt. 
694-175-685  BIAŁ 

KUFER. 300 zł  662-593-789  SUW 

MASZYNĘ do szycia Singer, stara, 
przywieziona z Niemiec, sama głów-
ka. 260 zł szt. do uzg. 500-669-916  
BIAŁ 

MASZYNA do szycia w drewnie z lat 
70-tych, stacjonarna, dowóz gra  s, 
stan idealny, sprawna, do dowodnej 
aranżacji. 600 zł do uzg. 694-175-
685  BIAŁ 

MASZYNKA do golenia Harkiew 109. 
110 zł  511-240-244  SOK 

OKNA stalowe 10szt cena od 100zł 
do 150 okna ok 100 letnie. 609-499-
004  PISZ 

SZAFA 100-letnia. 1.900 zł  668-178-
073  WYS 

DESKI do prasowania z pokrowcami 
2 szt, 60-80 zł 605-962-475  BIAŁ 

DREWNO opałowe kominkowe cena 
od 110-190 mp 110 zł mp +VAT do 
uzg. 603-128-033  BIAŁ 

FOTOTAPETY i obrazy - oryginalne 
rozwiązania do dzisiejszych wnętrz 
mieszkalnych 607 802 292  OST 

GRZEJNIK olejowy. 100 zł  (85)661-
68-14  BIEL 

KOSTKA Ruf Trocina sosnowa moc-
no prasowana 750 zł szt. +VAT 606-
844-200  ŁOM 

LODÓWKI styropianowe termicz-
ne do przewożenia żywności różne 
pojemności 5szt. 40 zł szt. 798-709-
680  BIAŁ 

ODDAM wannę akrylową, 1.80m. 
500-217-501  ŁOM 

PAPIER toaletowy makulaturowy 
z rolką lub bez. Każda ilość różne 
rodzaje Polecam  6 zł  504-786-691  
BIEL 

WYKŁADZINA 4m nowa dywanowa. 
55 zł mb 798-709-680  BIAŁ 

USŁUGI

REMONTY

ADAPTACJE poddaszy, komplekso-
we prace wykończeniowe, glazura, 
terakota, szalówka, docieplenia, ra-
baty na materiały, gwarancja jako-
ści. 511-718-942  BIAŁ 

DZWONISZ  już jestem. Nie czekasz 
na termin: malowanie, szpachlowa-
nie, wykończenie wnętrz, docieple-
nie, panele, terakota, terminowo, w 
rozsądnej cenie. 577-407-840  BIAŁ 

ELEWACJE kompleksowo nawet 
małe budynki i docieplanie gara-
ży wewnątrz, własne rusztowanie, 
doświadczenie, szpachlowanie ma-
lowanie agregatem suche tynki pod-
dasza. 509-517-923  BIAŁ 

KOMPLEKSOWE remonty, wykoń-
czenia wnętrz, tanio, solidnie. 518-
303-018  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, ta-
petowanie, panele, płytki, Łapy i 
okolice. 882-698-490  BIAŁ 

MALOWANIE, szpachlowanie, tape-
towanie, panele, ekspresowe termo-
ny, niskie ceny. 576-905-428  BIAŁ 

REMONTY, malowanie, odświeżanie 
mieszkania, usługi naprawcze, złota 
rączka. 797-937-771  MOŃ 

SZPACHLOWANIE, malowanie, tynki 
ozdobne. 511-718-942  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE, tynkowanie, 
parapety, montaż drzwi. 512-723-
562  BIAŁ 

USŁUGI Budowlano-remontowe: 
malowanie, szpachlowanie, tynko-
wanie, panele, glazura, terakota, 
panele. Montaż okien, drzwi, para-
petów. 512-723-562 

USŁUGI remontowe: glazura, terako-
ta, szpachlowanie, malowanie, pa-
nele, parkiety, przeróbki elektryczne 
i hydrauliczne. 602-689-876  BIAŁ 

USŁUGI remontowo-budowlane i 
wykończeniowe. 536-709-700  BIAŁ 

WYKONAM remont mieszkania na 
terenie Podlasia: szpachlowanie, 
malowanie, układanie płytek, pa-
nele. 505-917-911 

WYKONAM remont mieszkania, 
podlasie. 513-914-328  BIAŁ 

ZŁOTA rączka, expresowe naprawy, 
przeróbki itp.  576-905-428  BIAŁ 

WYKOŃCZENIOWE
GLAZURA, terakota, altany. 728-
343-757  BIAŁ 

 » SOLIDNE PRACE OGÓL
NO WYKOŃCZENIO
WE. 796-058-865  BIAŁ 

SZPACHLOWANIE malowanie pane-
le inne. 509-517-923  BIAŁ 

WODNO-KANALIZACYJNE
HYDRAULIK elektryk. 95 zł do uzg. 
503-391-530, 518332401  BIAŁ 

HYDRAULIK, ekspresowe naprawy, 
przeróbki, naprawa spłuczek, se-
desów, baterii. 576-905-428  BIAŁ 

UDRAŻNIANIE, przepychanie, czysz-
czenie kanalizacji. 789-271-772  BIAŁ 

ELEKTRYCZNE
ELEKTRYK, naprawy, przeróbki, wy-
miana kabli, oświetlenia. 576-905-
428  BIAŁ 

  Instalacje elektryczne 
do 15kV, pomiary i instruk-

cje eksploatacji, ważna przy-
należność do izby inżynie-
rów.  602-370-788  BIAŁ 

OFERUJEMY Państwu: systemy 
monitoringu, instalacje anten sa-
telitarnych, instalacje elektryczne, 
komputery, oprogramowanie.  1 zł  
516-593-120  BIAŁ 

 » POMIARY ELEKTRYCZ
NE, ODBIORCZE, OŚWIE
TLENIA, UPRAWNIE
NIA 510-686-001  BIAŁ 

TANI prąd dla domu i fi rm. Szybko, 
łatwo, minimum formalności. 
(22)323-33-33  WYS 

USŁUGI Elektryczne  796-148-394  
SUW 

WYKONUJEMY instalacje elektrycz-
ne w domach, domkach wypoczyn-
kowych, mieszkaniach, budynkach 
gospodarczych itp. Uczciwe ceny, 
doradztwo, szybka realizacja. 504-
674-572  BIAŁ 

STOLARSKIE

NAPRAWA szaf przesuwnych, re-
gulacje, wymiana zawiasów, rolek, 
dorabianie elementów z OSB i płyt 
pilśniowych expres. 576-905-428  
BIAŁ 

PRACOWNIA stolarska, wykonuje 
stoły z litego drewna, kuchenne, 
salonowe, kawowe, industrialne, z 
żywicą epoksydową, oraz wieszaki, 
deski do krojenia i inne. 504-076-
810  BIAŁ 

STOLARSTWO artystyczne, meble 
do przedpokoju, renowacja, rzeź-
ba, inkrustacja. 504-418-652  BIAŁ 

 STOLARZ-TECHNIK meblowy, 
usługi meblarskie, szafy, 

kuchnie, boazeria panelowa, 
pawlacze, konkurencyjne ceny 

603-411-866  BIAŁ 
NAPRAWA AGD

NAPRAWA pralek automatycznych, 
kuchenek gazowych, pralek wirniko-
wych, podłączenia, gwarancja na 
naprawę. 576-905-428  BIAŁ 

CZYSZCZENIE DYWANÓW
PRANIE i czyszczenie: dywanów, wy-
kładzin, mebli tapicerowanych, tapi-
cerki samochodowej, welur i skóra. 
532-998-287  BIAŁ 

POZOSTAŁE
KOMINKI, montaż, zabudowa 511-
718-942  BIAŁ 

KOWAL wykona ogrodzenie, balu-
stradę, meble z kutego żelaza 501-
545-296  BIAŁ 

 » PRZERÓBKI KRAWIECKIE, 
POSIADAM OVERLOCK, 
WASILKÓW. 500-123-109  BIAŁ 

SAUNY ogrodowe, gorące beczki 
kąpielowe. 663-201-446 

USŁUGI transportowe na terenie 
Wysokie Mazowieckie samochodem 
Renault Master, rzeczy budowla-
nych, zwierząt. 727-664-308  WYS 
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