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Jeżyce   Ogrody   Wola   Krzyżowniki-Smochowice   Kiekrz   Sołacz   Strzeszyn   Winiary   Podolany

Nr 2  CZERWIEC  2013

Przeglądy pogwarancyjne
Mechanika pojazdowa
Blacharstwo i lakiernia bezpyłowa
Rozliczenia bezgotówkowe z TU
Klimatyzacje samochodowe
Elektronika
Serwis ogumienia
Części

P-ń. ul. Dąbrowskiego 239a

SEAT  VOLKSWAGEN
AUDI  SKODA

tel./fax 61 847 42 16

Doświadczenie i wyposażenie serwisu autoryzowanego
Certyfikat Autoryzacji marki SEAT w latach 1993-2000

www.autoport.com.pl e-mail: info@autoport.com.pl
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2 MIESIĄCE KSIĘGOWOŚCI ZA DARMO !*

 dopasuje podatki

do Ciebie !

ul. Polska 16 
60-595 Poznań

tel. 61 66 33 210 
  600 433 227
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www.kasyiwagi.pl

ul. Polska 16 60-595 Poznań
tel. 61 66 33 210   606 44 33 54

FISKALNE SYSTEMY SPRZEDAŻY
dla firm, sklepów i gastronomii

* przy zakupach z tą gazetką powyżej 200 zł netto

programy   sprzęt   wdrożenia   serwis
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- modne strzyżenia damskie
- koloryzacja wykonywana 
  profesjonalnymi produktami MATRIX
- stylizacja włosów
- strzyżenie męskie i dziecięce

- stylizacja paznokci
- manicure hybrydowy
- stylizacja rzęs Nouveau Lashes 
  (jedwabne, norki)
- depilacje brwi, henna
- pielęgnacja dłoni

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel.61-847-66-15 w.15
Ul. Dąbrowskiego 129 

www.szybysamochodowepoznan.pl

AUTO-SZYBY VARIA

196-22
transport osobowy,

 bagażowy, pomoc drogowa
www.taxi.com.pl     czynne całą dobę

RADIO-TAXI
RADIO
TAXI

196-22
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Serwis komputerowy
stała obsługa firm

Kraszewskiego 12

tel. 61 847 02 02

kom. 500 800 723

gravis@grv.com.pl

Wdrożenia, modernizacje, konsolidacje i
administracja systemami IT

Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych

Ochrona i odzyskiwanie danych

Profesjonalne doradztwo i audyty IT

Kontrola legalności oprogramowania

Oprogramowanie dla małych, średnich
i dużych firm

www.grv.com.pl

Kiekrz

Strzeszyn

Krzyżowniki
Smochowice

Podolany

Sołacz
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Ogrody

Jeżyce



Z dzielnicą Ogrody jesteśmy związani już od sześciu lat i cały czas 
stawiamy na rozwój własny oraz okolicy. Naszym Klientom proponujemy 
sprawdzone oferty dobrych biur podróży, dzięki czemu zyskują oni 
gwarancję bezpiecznych wakacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę 
podróży zarówno tych bliższych, jak i tych dalszych, skierowanych do 
każdego i o każdej porze roku. Oferujemy między innymi pełne relaksu 
wczasy pobytowe, ciekawe wycieczki objazdowe, rejsy statkami 
pasażerskimi, wyjazdy narciarskie, podróże poślubne, kolonie oraz obozy 
dla dzieci i młodzieży, a także propozycje wyjazdów na imprezy sportowe, 
apartamentów na dojazd własny oraz bilety lotnicze. Każdy znajdzie coś 
dla siebie, a my ze swojej strony zapewniamy profesjonalny dobór oferty 
względem indywidualnych kryteriów naszych Klientów. 

TWOJE BIURO PODRÓŻY NA OGRODACH

ciąg dalszy na stronie 10

Miesięcznik firm z terenu 
Jeżyce. 

Szanowni Państwo,  

Przed Wami drugie wydanie lokalnej gazety „Fachowiec w mieście”. 

Na naszych łamach zagościły pierwsze firmy z osiedla Jeżyce, którym 

gratuluję trafnej decyzji i zapraszam kolejnych przedsiębiorców do kontaktu z 

nami.

W tym numerze gorąco polecam artykuły związane z wakacyjnym 

wypoczynkiem, zrzuceniem kilku kilogramów pod okiem eksperta, czy też o 

sposobach pielęgnacji ogrodów. Znajdziecie Państwo również informacje dotyczące spraw trudniejszych np.: 

„Jak kradną pracownicy i temu zapobiec” czy też, co zrobić kiedy niespodziewanie dostajemy nakaz zapłaty?.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i sugestiom klientów, przygotowujemy się do rozszerzenia zasięgu 

terytorialnego naszego pisma. W kolejnej fazie rozwoju zamierzamy udostępnić nasze łamy klientom z 

dzielnic Winogrady i Grunwald. W związku z tym poszukujemy handlowców dobrze znających te dzielnice. 

Ich praca będzie polegać na pozyskiwaniu nowych partnerów, sprzedaży powierzchni reklamowych oraz na 

stałym kontakcie z partnerami. Doświadczenie w takich działaniach będzie priorytetowym warunkiem 

zawiązania współpracy. Poszukujemy ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, którzy swoją pasją w działaniu 

zarażają innych. Jeżeli spełniasz powyższe wymagania wyślij CV na adres: praca@fachowiecwmiescie.pl 

Wszystkie firmy do których jeszcze nie dotarliśmy, a które chciałyby zamieścić swoje ogłoszenie w naszej 

gazecie i zarazem przypomnieć o swoim istnieniu na rynku lokalnym, zachęcamy do kontaktu z nami pod nr 

tel 505-528-144     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, redakcja@fachowiecwmiescie.com.pl 

Agnieszka	Juskowiak

 

Redaktor naczelny
Agnieszka Juskowiak
tel. 505-528-144
agnieszka@
fachowiecwmiescie.com.pl

Dyrektor wydawniczy
Lidia Adamiak
tel.602-525-085
lidia@
fachowiecwmiescie.com.pl

Grafika i skład:
Marek Greg
tel. 696 559 590 
getinss@wp.pl

Wydawca:
AGMARsoft 
Agnieszka Juskowiak
ul. Dedala 5
60-407 Poznań
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JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
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Poznań, ul. Słowiańska 42H
tel. 880 509 577

Poznań, ul. J.H.Dąbrowskiego 149
tel. 880 509 578

UWOLNIJ SIEBIE I OTOCZENIE
od dymu i substancji smolistych

 Dla każdego Klienta karta rabatowa na olejki

www.epapierosclub.pl
ALEKSANDRA HERCENA

SŁOWIAŃSKA
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POZNANIA

OSIEDLE
PRZYJAŹNI

E-papierosy od 99 zł
OLEJKI OD 11 ZŁ

Najlepsze przyjęcia okolicznościowe
www.restauracja-savoy.pl

tel. 61 847 77 77  kom. 609 536 200
Ogrody, Plac Waryńskiego 9
wejście od ul. Dąbrowskiego

WYOBRAŹ SOBIE KIM MOŻESZ BYĆ

SALON
FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNY

CZYNNY:
pon.-pt. 8.00 - 20.00
sobota 8.00 - 14.00

60-576 Poznań

ul. Dąbrowskiego 130
tel. 61-841-70-85

Poznań, 
ul. Dąbrowskiego 149

tel. 517 715 104

ROK ZAŁ. 1999

SPECTRUMSPECTRUM
skup, sprzedaż, wymiana gier 
na konsolę playstation i inne.

pn-pt 11:00 - 19:00
sb-nd 10:00 - 15:00

ul. Dąbrowskiego 140
60-577 Poznań
tel. 61 843 14 11

ul. J.H.Dąbrowskiego 160a
 60-594 Poznań

 tel.: 61 847 66 92
pon. - pt. 8:00 - 18:00

BIURO RACHUNKOWE
DOROTA JAŚNIACZYK

ul. Przybyszewskiego 13/6
60-563 Poznań

Biuro
ul. Świebodzińska 19/22
60-162 Poznań
                       

tel. 500 137 768
tel. 609 836 090
tel. 507 073 419
dorota.jasniaczyk@
neostrada.pl
zslawka69@interia.pl                       

ksero 0,09 gr 
wydruki, skanowanie
laminowanie, bindowanie
oprawy, internet

art.biurowe, termo oprawy
pieczątki, ulotki

wizytówki

ul. Nowy Świat 5
 60-581 Poznań
tel. 605 916 330

 - ksero kolor spokój i wygoda za rozsądną cenę

pokoje z łazienkami, TV oraz internetem

świadczymy pełne wyżywienie

Poznań, ul.Polska  56/58
tel. 61 843 00 03
kom. 502 252 939

24h

Zamów reklamę, zadzwoń: 505-528-144 3



Bywa, że zdarzyło się (lub zdarzy się) Państwu bądź komuś 
w rodzinie lub spośród znajomych, że nagle oto ni stąd ni z 
zowąd listonosz przynosi pismo z sądu, w szczególności 
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym z 
Sądu Rejonowego w Lublinie informujący, że oto należy 
się powodowi wskazanemu w takim nakazie zapłaty, a 
doręczonemu Państwu, jakaś kwota pieniędzy (często z 
dużymi odsetkami i kosztami procesu).
Państwo, jako adresat takiego pisma – nakazu zapłaty, 
jesteście z początku zdziwieni, a później po prostu wściekli. 
Takie uzasadnione stany psychiczne biorą się z tego, że 
nigdy Państwo nie słyszeliście (albo zapomnieliście) o 
długu, jaki macie zapłacić albo o osobie (firmie) powoda, 
któremu zgodnie z takim nakazem zapłaty macie zapłacić. 
Takim powodem jest często jakaś dziwna firma 
windykacyjna na przykład „WRONA”, „GLAPA”, czy coś 
podobnego albo firma z „tajemniczym” i groźnie 
brzmiącym w nazwie określeniem „Sekurytyzacyjny 
Otwarty Fundusz Inwestycyjny Zamknięty JAKIŚ TAM”.
Państwo, jako odbiorca takiego pisma (nakazu zapłaty) 
stwierdzacie, że to w rzeczywistości jakiś nonsens i 
zostawiacie niestety bez odpowiedzi taką korespondencję 
(taki nakaz), uznając obowiązek orzeczony takim nakazem 
zapłaty za bzdurę. Niestety to jednak nie jest bzdura nie 
zasługująca na uwagę, lecz WYROK SĄDU. I owszem, 
często jest to potocznie „bzdura' – np. obowiązek zapłaty 
określony taki nakazem zapłaty (wyrokiem) dotyczy nie 
istniejącego długu, np. już zapłaconego (chociażby 
częściowo) lub długu ewentualnie przedawnionego.  

Niestety, bez odpowiedzi na taki nakaz (W TERMINIE 
DWÓCH TYGODNI) – bez wniesienia sprzeciwu od 
takiego nakazu zapłaty, taki nakaz uprawomocni się 
niezależnie od tego, czy był on w Państwa mniemaniu i 
obiektywnie „sprawiedliwy”, czy też nie. Na dalszym 
etapie postępowania komornik musi zająć się 
wyegzekwowaniem należności określonej w nakazie 
zapłaty, zgodnie z prawem nie mogąc co do zasady 
uwzględnić Państwa argumentów podniesionych dopiero 
przed komornikiem. Te argumenty musiały być niestety 
podniesione już wcześniej - po otrzymaniu nakazu zapłaty 
(w ciągu dwóch tygodni od dnia jego otrzymania).
Kategorycznie nie można lekceważyć otrzymanych 
nakazów zapłaty i trzeba pamiętać o terminie do wniesienia 
od nich sprzeciwu. 
Nie można niestety wskazać jakiegoś ogólnego argumentu 
uzasadniającego wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – 
każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. 

Marek Bartkowiak
radca prawny

Więcej informacji w sprawie uzyskania porady 
prawnej w różnych sprawach prawych, na możliwie 
dogodnych dla Państwa warunkach, można uzyskać 
pod numerem telefonu 601 710 416 lub kontaktując 
się na adres mailowy: pomoc@radca-poznan.pl 
Kancelaria mieści się w Poznaniu na Ogrodach.

Grom z jasnego nieba – przychodzi nakaz zapłaty, np. z Sądu w Lublinie

Meble kuchenne na wymiar
Szafy z drzwiami suwanymi
Komody
Lady sklepowe
Usługi stolarskie
Sprzedaż i cięcie

Sprzedaż lacobeli

MEBLECENTRUM.EU

Dąbrowskiego 156
(wjazd  od  ul. Cienistej)

tel. 785 576 636
biuro@meblecentrum.eu
www.meblecentrum.eu

luster na wymiar

(szkło koloryzowane)

Studio mebli kuchennych  Galeria Podolany
Poznań, ul.Strzeszyńska 63 ( I piętro )

SPRZEDAMY PAŃSTWA MIESZKANIE !
1 .  Państwa og łoszen ie umieśc imy w k i l kudz ies ięc iu
    porta lach internetowych , wykonamy profes jona lne
    zd jęc ia i f i lm w ideo .
2 . Stworzymy stronę  WWW o un ika lnym adres ie
    z Państwa ofertą
    (np . www .dom-smochowice .p l ) .
3 . Państwa oferta będz ie proponowana wszystk im
    naszym k l i entom za interesowanym podobnymi
    m ieszkan iami i domami w oko l i cy .
4 . Nad bezp ieczeństwem transakc j i czuwać będz ie
    radca prawny , doradca podatkowy , pośredn ik
    w obroc ie n ie ruchomośc iami i zespó ł
    wspó łpracu jące j z nami kance lar i i notar ia lne j .

Dom-Expert Nieruchomości
Poznań, ul. Miodowa 26

www.dom-expert.pl
telefon: 601-710-416

marek.bartkowiak@dom-expert.pl

Zapraszamy do współpracy !

Unikalne metody promocji ofert
i aktywne poszukiwanie klientów
mogą pomóc również Państwu !

Kontakty: marek.bartkowiak@dom-expert.pl
tel. 601 710 416

BIURO
PODRÓŻY

Do każdej dokonanej rezerwacji o wartości powyżej 3 tys. zł
 dołączony zostanie voucher na usługi kosmetyczne.

Plac Waryńskiego 12
60-579 Poznań (pętla Ogrody)
tel./fax 61 663 07 31

Józefa Paszty
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Jana Henryka Dąbrowskiego
Pętla

Ogrody

Plac

Ludwika Waryńskiego

poznajswiat1@wp.pl
www.poznajswiat.travelshops.pl

- wczasy krajowe 
- weekendy lotnicze
- pielgrzymki
- wczasy zagraniczne (samolotowe, autokarowe, z dojazdem własnym)
- wycieczki objazdowe samolotowe i autokarowe
- wyjazdy grupowe i integracyjne
- rejsy 
- kolonie i obozy letnie o różnym profilu
- obozy językowe
- wycieczki szkolne, zielone szkoły

SPRZEDAŻ OPON
NAPRAWA FELG
ALUMINIOWYCH
renowacja felg stalowych i
aluminiowych

F.H.U. MAREX

WULKANIZACJA

tel. 61 843 50 60
ul. Botaniczna 24
Poznań
pon-pt 8.30-17.00
sob      9.00-13.00

O G R O D Y
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5Zainteresowany reklamą w naszej gazetce? Zadzwoń: 505-528-144

Teresa Żołnierkiewicz

- Nabiał-mleczarnia Września
- Jajka wiejskie
- Miody z pasieki
- Pieczywo na zakwasie

Poznań, ul. Szpitalna/Dąbrowskiego
 (Parking przy Poczcie Polskiej)

tel. 517 548 479

NABIAŁ-PIECZYWO 

ARTYKUŁY METALOWEARTYKUŁY METALOWE

ul. Kościelna 29
60-537 Poznań

ul. Kościelna 29
60-537 Poznań

tel/fax
 61 847 24 45

śruby kołki narzędzia zamki okucia farby
artykuły instalacyjno-sanitarne

Pn-Pt 8-17
Sob 10-14

Pn-Pt 8-17
Sob 10-14

tel/fax
 61 847 24 45

PEDICURE FREZARKOWY
z malowaniem  paznokci

lub pedicure stóp z problemami 99,-

ZNIŻKA - 30% z KUPONEM 
obowiązuje do 15.07.2013

wyłącznie na zabiegi pedicure

Kosmetyka masaże

www.thalgo.poznan.pl
ul. Kościelna 39D

tel. 61 851 32 37

polska odzież damska
kurtki, torebki, dodatki

Poznań, ul. Dąbrowskiego 92/94

tel. 509 83 87 83

Usługi Teletechniczne
Jerzy Adamiak

tel. 602 15-15-34

- elektryczne
- oświetleniowe
- alarmowe
- domofony
- monitoring wideo
- pomiary eksploatacyjne do 1kV

Usługi Teletechniczne
Jerzy Adamiak

tel. 602 15-15-34

       Instalacje:

Doradztwo, kosztorysowanie, 

nadzór nad inwestycjami, 

przeglądy gazowe.

inż. Marcin Juskowiak
tel. 668-142-857

juskowiakmarcin@gmail.com

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 63
60-523 Poznań

tel. (61) 847 01 78
kom. 509 870 719

email: poznan.dabrowskiego@naturhouse-polska.com

Pokoje gościnne
60-454 Poznań

ul. Polanowska 185
tel. 061 848 96 68

602 753 183
hotpolan@onet.pl

POLAN WILLAPOLAN WILLA

modelowanie
płaskorzeźb

www.art-relief.eu

frezowanie
akrylu

696 559 590

O G R O D Y J E Ż Y C E

   tel. 508 036 304



Prowadzisz sklep lub restaurację ?
Czy wiesz, że co trzecia kradzież w sklepie to sprawka 
pracowników ?

Według raportu Checkpoint Systems o kradzieżach w handlu 
przeganiają nas pod tym względem tylko Rosjanie, Brytyjczycy i 
Słowacy. To jeszcze nic. Wartość kradzieży dokonywanych przez 
pracowników jest aż 15 (!) razy większa niż dokonywanych przez 
klientów.

Jak kradną pracownicy ?

Oto przykłady, z życia wzięte:

 Kasjer w jednym ze sklepów zbierał wystawione 
paragony fiskalne, których klienci nie zabierali. Wybierał 
paragony o najwyższej wartości, a następnie 
przekazywał je pracodawcy jako dowód, że klient 
wycofał się z zakupów. Tłumaczył pracodawcy, że musiał 
klientowi oddać pieniądze, a w rzeczywistości te 
pieniądze zabierał dla siebie. Codziennie w ten sposób 
„zarabiał” około 150 zł, czyli miesięcznie około 3900 zł.

 Dwie pracownice były w zmowie. Gdy jedna siedziała na 
kasie, druga robiła dla siebie zakupy. Koleżanka 
skanowała czytnikiem i nabijała na kasę tylko niektóre, 
te tańsze produkty. W końcowym rozliczeniu  ilość 
pieniędzy w kasie zgadzała się z zarejestrowanym 
utargiem. Sprawa wydała  się dopiero po zrobieniu 
inwentury.

 Pracownica w sklepie monopolowym nabijała na kasę 
wódkę za 1 zł. Od klienta brała 10 zł. Do szuflady 
kasowej wkładała 1 zł, a do swojej kieszeni 9 zł. 
Oszukiwała tak kilka lat !!.  Pieniądze w kasie zgadzały 
się z raportami, a ilość wódki na magazynie zgadzała się 
z ilością sprzedanych butelek. Sprawa wydała się i 
zakończyła dopiero po wprowadzeniu systemu 
monitoringu wizyjnego.

 Pracownica w sklepie z drobiazgami, gdzie były produkty 
w trzech cenach za 9,90 zł, 19,90 zł i 29,90 zł kradła 
następująco: gdy klient nie wziął rachunku 
zatrzymywała go i dawała następnemu. Pieniądze z 
niezarejestrowanej na kasie fiskalnej transakcji brała 
dla siebie. Proceder zakończyło wprowadzenie 
oprogramowania z zastosowaniem kodów kreskowych 
połączonego z systemem wizyjnym.

Czy można udaremnić pracownikom okradanie ?

Jak widzimy powyższe przypadki zostały wykryte i wyeliminowane 
poprzez wprowadzenie systemów   komputerowych i wizyjnych. 

Często właściciele firm chcąc zaoszczędzić kupują  tylko kasę 
fiskalną zamiast systemu, na który składa się w zależności od 
indywidualnych potrzeb: komputer, oprogramowanie, drukarka 
fiskalna, czytniki kodów kreskowych, kamery, wagi systemowe 
itd.  

Właściciele okradanych sklepów często sami przyznają, że koszt 
wprowadzenia systemu na początku czasami wydaje się duży, 
jednak w porównaniu z kwotami, jakie tracili w związku z 
kradzieżami jest tak naprawdę niewielki.

Jeden z właścicieli sieci barów w Poznaniu wprowadził  
prewencyjnie komputerowy system fiskalny połączony z systemem 
kamer i zyskowność jego barów wzrosła  !!. Chociaż o 40% 
żadnego pracownika nie przyłapał na kradzieży, jednak wyniki te 
dały mu do myślenia.

Co można zyskać dzięki systemom komputerowym ?

Dokładną kontrolę nad magazynem 
Dzięki czemu zawsze wiesz ile powinno być towaru na stanie i 
możesz sprawdzić czy tyle faktycznie w danej chwili jest.
Zawsze też na bieżąco i szybko dowiadujesz się jaki towar należy 
już zamówić, bo się kończy.

Unikniesz błędów i przyspieszysz sprzedaż 
Dzięki temu, że zamiast wystukiwać cenę na kasie fiskalnej 
odczytujesz cenę z towaru poprzez odczyt kodu kreskowego za 
pomocą czytnika, Masz też pewność, że kasjerka nie zmieni ceny 
na „swoją” oraz że sprzeda na pewno „właściwy” produkt.

Nie musisz metkować towaru
Każda cena przyporządkowana jest do konkretnego  kodu 
kreskowego i każdy klient może ją samodzielnie odczytać poprzez 
sprawdzarkę cen znajdującą się w sklepie. W przypadku przeceny 
lub promocji zyskujesz dużo czasu, gdyż zmieniasz wtedy tylko 
cenę w komputerze i nie musisz przemetkowywać produktów. 

Inwentaryzacja
Dzięki zastosowaniu systemu komputerowemu wraz z kolektorem 
danych możesz wykonać inwentaryzację w czasie krótszym o 80%.

Szybko rozliczysz płatności
Programy komputerowe posiadają też moduły do rozliczania 
kontrahentów i dostawców, dzięki czemu szybko sprawdzisz komu 
należy zapłacić za dostawę, a kto musi zapłacić Tobie.

Zapobiec kradzieżom
Poprzez podłączenie do kasy fiskalnej rejestratora oraz kamer 
możesz w każdej chwili porównać obraz ze sklepu z tym co 
kasjerka nabijała na kasie.
Dzięki temu widzisz na monitorze podwójny obraz – w tle: 
kasjerka przy kasie, na pierwszym planie: podgląd paragonu. 
Łatwo sprawdzić, czy faktycznie zabonowała na kasie właściwy 
towar we właściwej cenie i czy pieniądze trafiły do szuflady.
Pracownicy wiedząc, że w sklepie działa taki system nie próbują 
nawet „kombinować”.

Szybko wykonać analizy
Dzięki temu zawsze wiesz w jakiej kondycji jest twoja firma, 
jakie przynosi zyski, na czym najlepiej zarabia, kiedy jest 
największy ruch klientów, u którego dostawcy masz najlepsze 
ceny i wiele wiele innych możliwości.

System komputerowy daje jeszcze więcej różnorakich możliwości, 
które trudno wszystkie  wymienić i opisać w jednym artykule.

Projekt systemu komputerowego zawsze zaczyna się od rozmowy 
z właścicielem sklepu, określenia jego sytuacji, potrzeb, 
oczekiwań, a następnie dobraniu indywidualnego rozwiązania. 
Dlatego warto zlecić wdrożenie firmie posiadającej 
doświadczenie i obecnej na rynku od wielu lat. 

JAK KRADNĄ PRACOWNICY I JAK TEMU ZAPOBIEC

www.kasyiwagi.pl

 działamy od 2001 r.

ul. Polska 16 
Poznań
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Zadzwoń i umów się na
 konsultacje z dietetykiem: bezpłatne

ul. J. H. Dąbrowskiego 63
tel. 61 847 01 78
kom. 509 870 719

ul. 23 Lutego 42
 (wejście od ul. Rynkowej)

tel. 61 853 33 33
kom. 500 164 233

Pani Barbara z Poznania stosowała w swoim życiu wiele różnych diet. - Niestety, bez większego rezultatu – 
przyznaje kobieta. Parę miesięcy temu trafiła do Centrum Dietetycznego Naturhouse. -  Zainteresowały 
mnie informacje w reklamach, że stosuje się indywidualne podejście do klienta, w zależności od jego 
uwarunkowań i sytuacji i to mnie zachęciło do spróbowania – mówi pani Barbara.

� Pod okiem specjalisty dietetyka z Centrum Naturhouse pani Barbara zrzuciła aż 17 kilogramów. - Wszyscy 
są zachwyceni, bo nikomu nie podobała się moja poprzednia figura. Pytali mnie, czy będąc na diecie nie jestem osłabiona lub 
rozdrażniona, a ja odpowiadałam i odpowiadam, że czuję się cudownie i radośnie. I jestem taka lekka! Zawsze byłam osobą 
energiczną, nawet przy tuszy, ale teraz wróciła mi dawna energia i radość. Posiłki w ramach diety były bardzo smaczne, a co 
najważniejsze nigdy nie chodziłam głodna.
Dlaczego warto wybrać się do specjalisty i poprosić o pomoc?

� W wielu przypadkach pomoc dietetyka okazuje się niezbędna. Jego zadaniem jest opracowanie indywidualnego planu 
dietetycznego, uwzględniającego nasze zapotrzebowanie energetyczne, stan zrowia, tryb życia, jak również to co lubimy jeść i za 
czym nie przepadamy. Współpraca z dietetykiem gwarantuje dodatkowo stałą opiekę specjalisty w trakcie kuracji i po jej 
zakończeniu, co zapobiega niechcianemu efektowi jo-jo.
Od czego zacząć?

� Tak jak w przypadku pani Barbary, warto jest zacząć od umówienia się na wstępną, bezpłatną konsultację dietetyczną do 
Centrum Naturhouse, w ramach której dietetyk wykona pomiary składu ciała, określi ewentualne nadmiary i przyczyny ich 
występowania, a także zaproponuje w jaki sposób można walczyć z problemem nadwagi czy otyłości.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji dietetycznych i schudnij pod okiem specjalisty!

Wioleta Olejniczak- dietetyk

P. Barbara przed kuracją oraz po kuracji

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

zaprasza do bezpłatnego odwiedzenia Fortu VII przy ul. Polskiej 
codziennie od 9.00 do 17.00

 w niedziele od 10.00 do 16.00 
w poniedziałki  nieczynne

,

,

,

,
,

Z KUPONEM  RABATOWYM

CZYNNE CODZIENNIE
od 12.00 do 22.00

Zamówienia do godz. 21.45
Dowóz gratis od 20zł

PIZZA NA TELEFON 
www.pizza-laroma.info

 

tel. 513 148 118

ZNIŻKA 10% 
Fryzjer - damski/męski

Kosmetyka twarzy i ciała
Masaże

Dietetyka
Przedłużanie rzęs

Gabinet pielęgnacji urody

t e l . 6 6 8 9 4 8 8 4 1

u l . P i l o t ó w 3 0 , Po z n a ń

Doradztwo, kosztorysowanie, 

nadzór nad inwestycjami, 

przeglądy gazowe.

inż. Marcin Juskowiak
tel. 668-142-857

juskowiakmarcin@gmail.com

W O L A

7Jeśli chcesz zamieścić reklamę swojej firmy, zadzwoń:505-528-144
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„Piękne rabaty, idealnie skoszony 
trawnik, ciekawe rośliny, żadnych chwastów…” – 
tak często wyobrażamy sobie nasze ogrody. Ile z 
tych marzeń spełnia się? Niestety nie wszystkie.

Powody są często bardzo prozaiczne – 
brak czasu na pielęgnację ogrodu czy brak wiedzy 
ogrodniczej.

Nawet  najpiękniejszy projekt  
przeniesiony wiernie do ogrodu może nie cieszyć 
oczu właściciela, jeżeli nie ma on dostatecznej 
ilości czasu na wykonanie podstawowych 
zabiegów pielęgnacyjnych. Rozwiązania są dwa – 
albo mobilizacja własnej osoby, rodziny i 
przyjaciół w celu przywrócenia należytego blasku 
ogrodowi, albo zatrudnienie profesjonalistów. 

Pierwsze rozwiązanie ma oczywiście 
tę zaletę, że po wykonaniu porządków w ogrodzie 
odczuwamy wielką dumę, że to wszystko sami 
zrobiliśmy, ale ma też wadę w postaci bolących 
pleców i rąk. Jak więc utrzymać piękny ogród bez 
wielkiego wysiłku?

Po pierwsze – sadźmy rośliny 
d o s t o s o w a n e  d o  n a s z y c h  w a r u n k ó w  
klimatycznych, glebowych, do nasłonecznienia 
ogrodu. Jeżeli nie mamy systemu nawadniającego 
lub nie jesteśmy w stanie zagospodarować czasu 
na systematyczne podlewanie, wybierajmy 
gatunki i odmiany roślin tolerancyjne wobec 
niedoborów wody. Rośliny przesuszone są nie 
tylko słabiej rozwinięte, ale i bardziej podatne na 
ataki patogenów i szkodników. 

Po drugie – ściółkujmy zarówno rabaty 
kwiatowe, skupiny krzewów jak i misy drzew. 
Ogranicza to parowanie wody, utrudnia rozwój 
chwastów, stabilizuje temperaturę podłoża. Jeżeli 
zdecydujemy się na agrowłókninę pod ściółką – 
efekt będzie jeszcze lepszy. Jako materiał 
ściółkujący najczęściej stosuje się korę, zrębki 
drzewne (te z drzew liściastych koniecznie 
przekompostowane a nie świeże, zawierające 
garbniki hamujące rozwój roślin), ale można 
również używać m.in. ściętą trawę, liście, szyszki 
czy keramzytowy granulat.

Po trzecie – tam, gdzie profilaktyka nie 
może być zastosowana, zwalczajmy chwasty nie 
tylko mechanicznie. Nie bójmy się właściwie 
dawkowanych herbicydów – pomogą pozbyć się 
roślin dwuliściennych takich jak koniczyna czy 
mniszek lekarski z trawnika a z chodników czy 
podjazdów – np. niechcianego perzu.

P o  c z w a r t e  –  m y ś l m y  
niekonwencjonalnie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie 
utrzymać idealnego trawnika, może zamieńmy go 
na „dywan” z roślin okrywowych, szczelnie 
pokrywających powierzchnie i niewymagających 

koszenia? Taki ogród nic nie traci na urodzie a 
może być oryginalnym i pięknym wyjątkiem 
wśród sąsiednich ogrodów. Jeżeli z wykopywania 
oczka wodnego została nam ziemia, może zamiast 
typowego skalniaka utwórzmy z niej ławę 
ziemną?

Podpowiedzi, jak uzyskać piękny i 
łatwy w utrzymaniu ogród może być więcej, ale 
tutaj przechodzimy do rozwiązania numer dwa – 
pomocy profesjonalistów. Fachowiec nie tylko 
może zająć się naszym ogrodem i wykonać za nas 
„czarną robotę”, ale także pomoże nam rozwiać 
problemy, na jakie natrafiamy podczas 
samodzielnej pielęgnacji ogrodu czy swoim 
doświadczeniem i wiedzą pozwoli wybrać 
najbardziej optymalne rozwiania dla naszej 
zieleni.

Zakład Lasów Poznańskich, będący 
sukcesorem nieistniejącego już Zakładu Usług 
Parkowo – Leśnych przy Zarządzie Zieleni 
Miejskiej, oferuje swój profesjonalizm i 
doświadczenie w dziedzinie ogrodnictwa nie tylko 
podmiotom publicznym, ale i wszystkim 
mieszkańcom. Zapraszamy do skorzystania z 
naszych usług – także w dziedzinie doradztwa – 
gdyż każdy ogród zasługuje na najlepsze 
rozwiązania i najpiękniejszy wygląd.

„Łatwy” ogród

 tel. 512 386 842 
Zakład Lasów Poznańskich

Anna Szczepańska

anna.szczepanska@zlp-poznan.pl
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Naszym Klientom polecamy dwa wspaniale
położone hotele we wschodniej części Krety,
w atrakcyjnych cenach obejmujących pakiet

All Inclusive:
Gouves Park Holiday Resort**** już od

2053 zł/os. oraz Hersonissos Village****
już od 2180 zł/os.

www.activetraveller.pl

W związku ze zbliżającymi się wakacjami pragniemy przedstawić Państwu jeden z 
najchętniej wybieranych kierunków letnich, czyli największą i najsłynniejszą grecką wyspę – 
Kretę.  Królowa wśród greckich wysp, jako kolebka europejskiej cywilizacji wywiera ogromne 
wrażenie nie tylko na zainteresowanych historią i archeologią, ale również na wielbicielach 
malowniczych krajobrazów i estetycznych doznań. Przyroda, góry i morze mają tu wyjątkowy 
kolor, a ludzie – specyficzny charakter. Znajdziemy na niej wysokie łańcuchy górskie, przepiękne 
plaże, a także najdłuższy w Europie wąwóz – Samaria. Ze względu na wielkość wyspy ruch 
turystyczny obsługują tutaj dwa lotniska w Chanii oraz w Heraklionie, które automatycznie dzielą 
wyspę na część wschodnią oraz zachodnią. Na wyspie do dyspozycji mamy praktycznie każdy 
rodzaj transportu: prom, autobus, samochód, skuter - co pozwala na swobodne zwiedzanie wzdłuż 
i wszerz. Prócz Chanii i Heraklionu warto odwiedzić także inne popularne kurorty turystyczne jak 
Rethymnon, Hersonissos, Elounda, Agios Nikolaos, pałace minojskie w Knossos, Fajstos, Malii, 
fortyfikacje na wyspie Spinalonga. Dla poszukujących rozrywki we wschodniej części Krety 
zlokalizowane jest Cretaquarium oraz park wodny, zaś w każdej z kreteńskich miejscowości 
można znaleźć tradycyjne greckie tawerny i restauracje. Idealne rozwiązanie dla ciała i ducha!         

Obornicka Witosa
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Strzeszyńska Juraszów

L
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Meble kuchenne na wymiar
Szafy z drzwiami suwanymi
Komody
Lady sklepowe
Usługi stolarskie
Sprzedaż i cięcie luster na wymiar
Sprzedaż lacobeli
(szkło koloryzowane)

ul. Dąbrowskiego 156
(wjazd  od  ul. Cienistej)

tel. 785 576 636
biuro@meblecentrum.eu

www.meblecentrum.eu

Studio mebli kuchennych  Galeria Podolany
Poznań, ul. Strzeszyńska 63 ( I piętro )

MEBLECENTRUM.EU

S M O C H O W I C E
P
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OKNA PCV I DRZWI
Z DEMONTAŻU Z NIEMIEC

DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
TRANSPORT

ul. Wituchowska 15
60-427 Poznań
tel. 505-840-057
tel. 508-077-297

otwarte 7 dni w tygodniu
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USŁUGI ŚLUSARSKIE

Gabriela Wilczyńska

ul. Lęborska 31

60-431 Poznań

tel. 603 137 291

awilczynski@vp.pl

USŁUGI ŚLUSARSKIE
Bramy,�balustrady,�kraty

Tousek�Austria
automatyka��bram�firmy�

Stolarstwo- Eugeniusz Gąsiorek

60-452 Poznań
ul. Darłowska 13

 biuro@gasiorek.poznan.pl
tel./fax +48 61 848 92 69

Producent:

okna i drzwi drewniane
schody

biuro@winglob.pl      www.winglob.pl

60-452 Poznań
ul. Darłowska 13
kom. +48 502 047 388
tel. +48 61 847 67 24

okna PCV, ALU
drzwi antywłamaniowe
bramy garażowe

mgr Agnieszka Kaźmierska
FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA, DIETETYKA 

specjalista fizjoterapii, odnowy biologicznej,

tel. 61 848 96 82
tel. 513 097 779

e-mail: biuro@anies.com.pl
ul. Sianowska 104

Poznań-Smochowice

dietetyk, kosmetolog

Salonik�Fryzjerski

ul.Sianowska 69
tel. 61 848 85 45

zapraszamy
pn   12-18
wt-pt 9-19
sob   9-15

Robert Radecki
60-449 Poznań
ul. Wichrowa 8

tel. 61 848 02 36
tel.kom. 603 050 966

e-mail: serwisbl@wp.pl
www.radeckirobert.pl

SERWIS
BLACHARSKO-
LAKIERNICZY Kwiaciarnia i Galeria

Smochowice

ul.Sianowska 80a

(róg Elbląskiej)

60-454 Poznań

pon.-sob. 9.00-19.00

niedz. 10.00-15.00

Zamówienia telefoniczne
i z dowozem

tel. 605 761 413

Lawenda

Waldemar Skrzypczak
ul. Myśliborska 87
61-432 Poznań

MIW-TRANS USŁUGI DŹWIGOWE

tel. 601 70 22 17
fax. 61 8499 112
miw.trans@wp.pl

Usługi�dźwigami
od�25t�do�150t

Posiadam również ładowarki różnego typu

POMOC DROGOWA
500 005 065
Czynny 24h

ul.Człuchowska 13b, 60-434 Poznań
tel.668 938 938 fax.0 61 8499 741

auto-totall@wp.pl

                  - wystawiamy dokumenty dla
                    Wydziału Komunikacji

KASACJA POJAZDÓW
- odbieramy własnym transportem
- płacimy za każde auto do kasacji

                 

OPONY

BIEŻNIKOWANE
NOWEJ GENERACJI !!!
GWARANCJA 4 LATA

OPONY NOWE
samochody osobowe, vany, 4x4,
samochody dostawcze, quady

Poznań-Smochowice ul. Człuchowska 30A 
tel. (61) 663-85-67 www.otrserwis.com.pl

MEGAL
REFLEKTORY
ATRAPY
ZDERZAKI
BLACHY
CHŁODNICE

WAHACZE
AMORTYZATORY
CZ. EKSPLOATACYJNE
AUTO KOSMETYKI
CZĘŚCI DO NAPRAW

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE

tel. 61 848 86 56, 61 670 90 08 www.megal.poznan.pl
Poznań-Smochowice, ul. Leśnowolska 9 A

Dystrybutor BHMD-sieć PZU BLACHARSKICH I MECHANICZNYCH

megal@megal.poznan.pl

systemy alarmowe

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
"MARTEL"

60-453 Poznań, ul. Gorzyńska 11
phumartel@plusnet.pl

tel. 691/325-555    

instalacje elektryczne
TV przemysłowa
videodomofony

MARTEL

KAMELEON

tel. 61 670 81 38

ul. Sianowska 80a

(wejście od Elbląskiej)

60-453 Poznań

GODZINY OTWARCIA:

PON: 12:00-18:00

WT-PT: 9:00-19:00

SOB: 8:00-14:00

salonik

fryzjersko-kosmetyczny

L
USŁUGI NAUKI JAZDY

 "ZAWODOWIEC"
Poznań, ul. Czarnkowska 35

odpowiadamy za naszą jakość szkolenia- 
 płacimy za niezdany egzamin-
teoria ul. Czarnkowska 35- 
jazdy spod domu do domu- 
 jeśli posiadasz część umiejętności kierowcy-

  przewidujemy negocjacje podstawowej
  części kursu

płatność w ratach- 

Kategoria "B" tel. 888 530 558

K R Z Y Ż O W N I K I - S M O C H O W I C E

Sprzedaż, montaż  i serwis
Dezynfekcja ozonem
Systemy alarmowe firmy Satel

Klimatyzacja

Dariusz Betka 
tel. Kom. +48 501 016 172 

Ogrody 
Projektowanie 
Realizacja 
Pielęgnacja 
Cięcie drzew owocowych  

Anna Betka  
tel. kom. +48 501 247 101 


60-432 Poznań 

ul. Myśliborska 12 



www.tani-kurier.net

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

biuro@tani-kurier.net

SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
PROFESJONALNA OBSŁUGA

881-511-050

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL.RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL.KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL.KOŚCIERZYŃSKA 10

60-446 POZNAŃ

881-511-040

Dostaliście Państwo nakaz zapłaty, na przykład z Sądu w Lublinie - czy i jak można uniknąć  obowiązku zapłaty

Jak załatwić sprawy spadkowe, np., nabyć spadek, podzielić majątek spadkowy? 

Jak załatwić sprawy mieszkaniowe (nieruchomości), np. wykup, sprzedaż, kupno, podział, najem, eksmisja?

Jak starać się o odszkodowanie komunikacyjne i inne odszkodowania, gdy odmówiono zapłaty lub zapłacono zbyt mało?

Jak wyegzekwować od pracodawcy wynagrodzenie i inne świadczenia?

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

Jak przeprowadzić sprawę rozwodową, gdyby niestety zaszła taka konieczność?

Jak postępować przed urzędami skarbowymi, gdy domagają się zapłaty podatku?

KANCELARIA PRAWNA
radca prawny, doradca podatkowy

    W tych i w innych sprawach, na dogodnych warunkach

udzielamy porad prawnych,

reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami.

dla ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania w Kancelarii w Poznaniu na Ogrodach 
prosimy o kontakt (do niczego Państwa niezobowiązujący):

601 710 416 ;   pomoc@radca-poznan.pl

www.radca-poznan.pl

Druk cyfrowy i offsetowy

listowniki

foldery

ulotki 

katalogi

zeszyty 

broszury

książki w

twardej oprawie

  tel. 501 139 802, 602-340-193
wyceny@drukarniawielkopolska.pl
60-178 Poznań ul.Dziewińska 41


