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Nr1 KWIECIEŃ 2013

zapraszamy na

Anna i Marian Paździor

 sklep sportowy PAMA

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 Po
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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

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

programy   sprzęt   wdrożenia   serwis
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5% rabatu od wszystkich firm z gazety !



Miesięcznik firm z terenu 
Jeżyce. 

Szanowni Państwo,

Przed Wami pierwsze wydanie lokalnej gazety 
„Fachowiec w Mieście”. 

Przesłaniem gazety jest przedstawienie fachowców, 
specjalistów z różnych branż w naszej okolicy. 
Fachowców z bliskiego otoczenia często na co dzień 
nie dostrzegamy, a w razie potrzeby, nierzadko, 
szukamy na drugim końcu miasta.
Gazeta docelowo będzie prezentować usługodawców, fachowców z  całej 
dzielnicy Jeżyce o powierzchni prawie 60 km2. Natomiast  pierwszy numer, 
KWIETNIOWY, przedstawia reklamy firm z osiedli: Ogrody, Wola i 
Smochowice.

Polecamy  również artykuły, które informują o aktualnych wydarzeniach na 
naszym terenie.
  Każda firma, którą przedstawiamy w naszym miesięczniku udzieli Państwu 
minimum 5% rabatu na swoje usługi. Wystarczy zgłosić się do nich z 
kwietniowym wydaniem Fachowca.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z promocji.�
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.

Agnieszka	Juskowiak

 

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

Dyrektor wydawniczy
Prenumerata
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

Akademia Krasnoludków Wlkp.  – przedszkole z dwunastoletnią tradycją.

Małe grupy, przestronne sale i ogród to tylko nieliczne zalety Akademii Krasnoludków Wlkp – prywatnego przedszkola.  
Wśród atutów należy wymienić codzienne zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę i zajęcia z tańca towarzyskiego. 
Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie z wymaganiami MEN. Od roku przedszkole 
przyjmuje dzieci dwuletnie, które zaczynają oswajać się z językiem angielskim i zdobywają nowe umiejętności.
Dzieci od 2,5 do 6 lat oprócz podstawy programowej pracują w oparciu o autorskie projekty naszych nauczycieli, takie jak 
„ Mali odkrywcy” i „ Mały Europejczyk”, które rozszerzają wiedzę maluchów o zjawiska fizyczne i chemiczne.
W programie „Mały Europejczyk” dzieci przez tydzień poznają jeden kraj europejski; obcują z jego kulturą, historią i kuchnią. 
Przedszkolaki same przyrządzają typowe potrawy dla danego kraju.
Nie trzeba dodawać, że pizza i sałatka grecka cieszyły się największym uznaniem.
Dbamy o rozwój muzyczny naszych podopiecznych przez comiesięczne spotkania z muzykami z Filharmonii Poznańskiej w 
ramach Pro – Sinfoniki. Uczymy dzieci metodą aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batti Straus, stosujemy metody
D. Dziamskiej oraz elementy Klanzy jak i Montessori. 
Rozwijamy różne formy twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej.
W tych zajęciach biorą udział wszystkie dzieci w swoich niewielkich grupach wiekowych ( ~12 dzieci ). W każdy wtorek od 
17.00-18.30 prowadzimy Klub Malucha od 1,5-3 lat. Malusińscy mają okazję pod okiem nauczycielek przygotować się do bycia 
przedszkolakiem.
Dbamy również o smaczne i zdrowe żywienie, dlatego prowadzimy własną kuchnię z czterema posiłkami dziennie. 
Organizujemy ciekawe comiesięczne wyjścia dzieci do teatru, kina oraz wyjazdy do gospodarstw rolnych, czy jak ostatnio, 
na pocztę w Komornikach, gdzie dzieci segregowały, stemplowały i wysyłały listy. W kwietniu odwiedzimy straż pożarną.
Chętne dzieci jeżdżą w ramach zajęć  dodatkowych na pływalnię, narty lub tenis.
Dużo by pisać i mówić o przedszkolu, które działa już od 12 lat i jest wpisane do rejestru MEN. Cieszy się zaufaniem i dobrą 
opinią wśród rodziców, czego dowodem są kolejne pokolenia rodzeństwa uczęszczające do Akademii Krasnoludków przy ul. 
Złotej 10 na Ogrodach – Jeżycach.

Więcej informacji na stronie www.akademiakrasnoludkowwlkp.com lub bezpośrednio
angielskiej Iwony Polkowskiej 603 649 989.u Dyrektor przedszkola mgr filologii 



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

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

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

Najlepsze przyjęcia okolicznościowe
www.restauracja-savoy.pl

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

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

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

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
Poznań, 

ul. Dąbrowskiego 149
tel. 517 715 104

ROK ZAŁ. 1999

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 oraz prezencik

www.epapierosclub.pl
ALEKSANDRA HERCENA

SŁOWIAŃSKA
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E-papierosy od 99 zł
OLEJKI OD 11 ZŁ

Ogrody



Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  Muzeum Armii „Poznań”  Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

 Muzeum Uzbrojenia  Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
61-777 Poznań, ul. Woźna 12  tel./fax: +48 (61) 8517 288

REGON 000277902  NIP 778-11-28-909

Zróbmy park pamięci przy Forcie VII

Jednym z najcenniejszych zabytków Poznania są pozostałości pruskiego systemu fortyfikacji.  Miasto ma 
jednak niemały problem z  zagospodarowaniem wszystkich obiektów Twierdzy Poznań, a także 
utrzymaniem ich bezpośredniego otoczenia. Tak jest również na Jeżycach, gdzie nie najlepiej wygląda 
otoczenie Fortu VII przy ul. Polskiej. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to właśnie tam hitlerowcy urządzili 
już w październiku 1939 roku pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny, w którym zamordowano 
4,5 tys. Wielkopolan. O ile sam fort jest od kilku lat systematycznie remontowany, a zagospodarowana 
przez Muzeum Martyrologii Wielkopolan część obiektu może być przykładem udanej adaptacji na cele 
wystawiennicze, to teren przy drodze dojazdowej sprawia wrażenie zaniedbanego i pozbawionego 
gospodarza. Obszar wzdłuż ul. Polskiej, przez który równolegle do drogi przebiega linia napowietrzna 
wysokiego napięcia, porośnięty jest nieuporządkowaną roślinnością. W planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczono pod urządzenie parku. Trudno  jednak przewidzieć, kiedy miasto 
stać będzie na jego zagospodarowanie. Biorąc pod uwagę sytuację finansową samorządu i perspektywy 
inwestycyjne na najbliższych kilka lat,  może warto pokusić się o projekt urządzenia tu ogrodu kwiatowego - 
parku pamięci - przez zainteresowanych taką formą rekreacji mieszkańców najbliższych okolic.  
Propozycję uprawy kilku symbolicznych rabat kwiatowych można też złożyć okolicznym firmom i 
instytucjom oraz rodzinom byłych więźniów Fortu VII. Byłaby to nie tylko forma kultywowania pamięci o 
tragicznej przeszłości tego miejsca, ale także sposób aktywizacji i integracji wspólnoty mieszkańców, 
tworzenia relacji partnerskich władze miasta - mieszkańcy. Propozycja oddania im w użytkowanie części 
nieuporządkowanego terenu  byłaby sposobem stymulowania poprawy jakości przestrzeni publicznej, ale 
również odwróceniem dominującego od kilkunastu lat w samorządach myślenia o tym, jak odebrać 
atrakcyjne tereny inwestycyjne użytkownikom ogrodów działkowych. Udział finansowy miasta może 
początkowo ograniczyć się do wydatków na ogrodzenie części działki i doprowadzenie wody, później 
utwardzenie ścieżek. Społeczna dyskusja, wzbudzona przez obywatelską aktywność mieszkańców i 
wspólna dbałość o dobro publiczne, pomogłaby pewnie w uzyskaniu przychylności radnych i 
uporządkowaniu dalszej części tego obszaru. Pewnie zainteresowani parkiem byliby również użytkownicy 
przebiegającej wzdłuż ul. Polskiej ścieżki rowerowej, pod warunkiem swobodnego dostępu na wydzielone 
tu miejsce postoju. Zainteresowanie ze strony mieszkańców byłoby podstawą do powołania 
stowarzyszenia, które mogłoby zgłosić projekt radzie osiedla, a także starać się o akceptację dla 
dofinansowania działań z budżetu obywatelskiego. Zapewne można tu liczyć również na przychylność ze 
strony dyrekcji Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, a także właścicieli sąsiedniej działki, 
przeznaczonej pod budowę hotelu. Poprawienie estetyki otoczenia z pewnością podniesie nie tylko jakość 
życia sąsiadów – właścicieli okolicznych gruntów, ale też wartość ich nieruchomości, można więc pewnie 
liczyć również na udział finansowy z ich strony, potrzebny np. przy zakupie nasion lub projektowanie co 
roku nowego wzoru kwietnych rabat. A może stowarzyszenie poszuka i na to sponsorów ?                                           .
                         

                                                                                Jacek Bartkowiak
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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

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia Fortu VII przy ul. Polskiej 

codziennie od 9.00 do 17.00,
 w niedziele od 10.00 do 16.00 (poniedziałki nieczynne) wstęp bezpłatny!

27-28 kwietnia odwiedź  za pół ceny 
schron przeciwatomowy w Krzyżownikach,

 ul. Słupska 62, od 10.00 do 15.00, bilety 1 zł ulgowe i 3zł normalne

Wiosna w ogrodzie
Po wyjątkowo długo trwającej zimie z zalegającym śniegiem i ujemnymi temperaturami, w końcu 
doczekaliśmy się wiosny. Niestety, co roku coraz krótszy jest czas przedwiośnia, kiedy to możemy przystąpić 
do prac porządkowych w ogrodach. Wysoka wilgotność i temperatury dobowe przypominające bardziej 
czerwiec niż kwiecień skracają czas na podstawowe prace ogrodnicze konieczne do wykonania przed 
wznowieniem sezonu wegetacyjnego.
W pierwszej kolejności powinniśmy pozbyć się ubiegłorocznych liści, jeżeli nie zrobiliśmy tego jesienią – 
szczególnie z powierzchni trawników. Wygrabienie ich powierzchni powinno odbyć się przy użyciu grabi o 
cienkich zębach, tzw. pazurków, które pozwolą oczyścić trawnik także z warstwy rozkładających się roślin. 

2Zabieg taki może częściowo zastąpić wertykulację a po jego zakończeniu warto rozrzucić 1l piasku na 1m  
trawnika. 
Jeżeli na zimę pozostawiliśmy pędy kwiatostanowe bylin czy traw ozdobnych, powinniśmy je jak najwcześniej 
usunąć, aby przygotować rośliny do nowego sezonu. Wykonujemy także cięcia krzewów, ale należy pamiętać, 
że te kwitnące wiosną, np. forsycję czy jaśminowiec, przycinamy dopiero po kwitnieniu. Niektóre krzewy 
(m.in. pigwowiec, ognik) źle reagują na cięcie, więc tutaj usuwamy jedynie pędy obumarłe czy przemrożone.
Właściwe przygotowanie do rozpoczęcia sezonu w ogrodzie to także nawożenie. Dla optymalnych efektów 
stosujemy wczesną wiosną pierwszą z trzech dawek azotu na trawnikach i stosujemy odpowiednie nawozy dla 
drzew i krzewów ozdobnych. 
Dla osób posiadających systemy nawadniające nadchodzi czas na wiosenny przegląd instalacji. Warto teraz 
dokonać sprawdzenia szczelności systemu i działania zraszaczy.
Wszystkie podstawowe prace w ogrodzie możemy oczywiście wykonać sami, ale przy wielu zagadnieniach 
czujemy się mało kompetentni lub po prostu brak nam specjalistycznej wiedzy ogrodniczej czy… czasu. 
Dlatego warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy takiej jak Zakład Lasów Poznańskich, który posiada 
rozbudowany dział wykonawstwa zieleni, dysponuje fachową i doświadczoną kadrą (m.in. z uprawnieniami 
inspektora nadzoru terenów zieleni) oraz odpowiednim sprzętem. Chętnie pomożemy Państwu i Państwa 
ogrodom.

Anna Szczepańska
Zakład Lasów Poznańskich

Wola



Anna i Marian Paździor

 sklep sportowy PAMA
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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 USŁUGI ŚLUSARSKIE

Gabriela Wilczyńska

ul. Lęborska 31

60-431 Poznań

tel. 603 137 291

a.wilczynski@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

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 

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

Pokoje gościnne

POLAN WILLAPOLAN WILLA

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

                 

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

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

Salonik�Fryzjerski

ul.Sianowska 69
tel. 61 848 85 45

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

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

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

Smochowice



 
 
- 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

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

60-446 Poznań
ul. Pniewska 24

tel.   61 848 90 93
kom. 602 762 422

transport_plotkowiak@op.pl

Stanisław Płotkowiak

TRANSPORT CIĘŻAROWY
USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU

 ZIEMI, ŻWIRU, 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

USŁUGI TELETECHNICZNE
Jerzy Adamiak

tel. 602 15-15-34

Instalacje telefoniczne
Instalacje alarmowe
Instalacje zasilające
Instalacje nagłośnieniowe
Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne 
okresowe sieci elektroenergetycznej
  do 1 kV
Rejestracja i analiza jakości 
 energii elektrycznej
Wykonywanie wykresów

cyfrowe
modelowanie 3D

www.art-relief.eu

frezowanie
 3d

696 559 590


