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Jeżyce   Ogrody   Wola   Krzyżowniki-Smochowice   Kiekrz   Sołacz   Strzeszyn   Winiary   Podolany
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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

Kiekrz

Strzeszyn

Krzyżowniki
Smochowice

Podolany

Sołacz

W
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Wola

Ogrody

Jeżyce

Serwis komputerowy
stała obsługa firm

Kraszewskiego 12

tel. 61 847 02 02

kom. 500 800 723

gravis@grv.com.pl

www.grv.com.pl

Systemy informatyczne

Kompleksowa obsługa informatyczna

Nowoczesne rozwiązania

Profesjonalne doradztwo

Audyty IT

Bezpieczeństwo danych

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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Bezpłatny miesięcznik - nakład 10 000



ul. Piątkowska 94

Poznań

KARCZMAKARCZMA

zaprasza na:

Pn - Pt:  11:00-19:00

Sb - Nd: 11:00-18:00

obiady domowe
d w u d a n i o w e
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Miesięcznik firm

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

Pragniemy  poinformować wszystkich Naszych 
Klientów, iż poddaliśmy nieznacznej  modyfikacji 
tytuł i logo gazety. Od tego numeru nazwa 
periodyku brzmi:  Zmiana Fachowcy w Mieście. 
powyższa podyktowana była względami 
marketingowymi i nie spowodowała zasadniczych 
zmian teleadresowych.

Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod ten sam nr 
telefonu: oraz na nowy adres mailowy: 505-528-144 
biuro@fachowcywmiescie.com.pl.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i sugestiom klientów, zapraszamy 
do kontaktu z nami wszystkie firmy z całego Poznania, które chciałyby  
zamieścić swoje ogłoszenie w naszej gazecie i zarazem dotrzeć do 
mieszkańców dzielnicy Jeżyce.

Agnieszka	Juskowiak

 

Dyrektor handlowy
Agnieszka Juskowiak
tel. 505-528-144
biuro@
fachowcywmiescie.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

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

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

PLANUJESZ SPRZEDAĆ ,KUPIĆ  LUB WYNAJĄĆ 
NIERUCHOMOŚĆ?

SKORZYSTAJ Z USŁUG SPECJALISTÓW Z  BRANŻY 
NIERUCHOMOŚCI.

OFERUJEMY  FACHOWE DORADZTWO  I SKUTECZNĄ 
PROMOCJĘ.

PRZEPROWADZIMY CIĘ BEZPIECZNIE  PRZEZ CAŁY  PROCES 
SPRZEDAŻY.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI DORADCAMI  
KREDYTOWYMI  NA RYNKU.

RE/MAX Pro Estate ul. Hetmańska 12 
www.remaxpro.pl www.remax-polska.pl

Tel.693 104 927

NIKT NA ŚWIECIE  NIE SPRZEDAJE WIĘCEJ NIERUCHOMOŚCI NIŻ RE/MAXOutlet Poznań,
Plac Waryńskiego 6
Pętla Ogrodów
(vis a vis ŻABKI)

Z gazetką 10% rabatu !

tel. 501-371-299
outlet-poznan@wp.pl

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

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 

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 )

3Zamów reklamę, zadzwoń: 505-528-144



W związku ze zbliżającymi się wakacjami pragniemy przedstawić Państwu 
jeden z najchętniej wybieranych kierunków całorocznych przez naszych klientów 
czyli ciągle tajemniczy Egipt.

 Starożytny Egipt, jako kolebka światowej cywilizacji wywiera ogromne wrażenie nie 
tylko na zainteresowanych historią i archeologią, ale również na spragnionych słońca, ciepłego 
morza, rozrywki w klubach nocnych, oraz słodkiego leniwego wypoczynku pod palmami z 
pięknym widokiem. Morze ma tu wyjątkowy kolor, a ludzie mimo tego, że wywodzą się z 
zupełnie innego kręgu kulturowego okazują się bardzo przyjaźni i pomocni. Pamiętajmy, że w 
kraju o kulturze islamu zwyczajowy jest w zwyczaju dawanie drobnych upominków tak zwany 
Bakszysz, który będzie zawsze mile odebrany przez obsługę.  Ze względu na wielkość kraju 
ruch turystyczny koncentruje się tutaj na aż czterech lotniska z czego bezpośrednie przeloty z 
Poznańskiej Ławicy mamy do Hurghady i Sharm El Sheikh na półwyspie Synaj. 

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
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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                       

Poznań, 
ul. Dąbrowskiego 149

tel. 517 715 104

ROK ZAŁ. 1999

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

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

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. Dąbrowskiego 291/4

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

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

polska odzież damska
kurtki, torebki, dodatki

Poznań, ul. Dąbrowskiego 92/94

tel. 509 83 87 83

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

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

O g r o d y J e ż y c e

5Jesteś zainteresowany reklamą w naszej gazetce?   Zadzwoń: 505-528-144

biuro@regiobiznes.info
tel: 512 236 865

 www.regiobiznes.info 



Wymarzony  ogród

 tel. 512 386 842 
Zakład Lasów Poznańskich

Anna Szczepańska

anna.szczepanska@zlp-poznan.pl

Zapraszam do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli zadamy pytanie przypadkowym 
osobom, jak rozumieją zwrot „wymarzony ogród”, 
uzyskamy zaskakująco dużo różnych odpowiedzi. 
Dla wielu osób planowanie ogrodu wydaje się 
rzeczą dziecinnie prostą i niewymagającą 
spec ja lne j  wiedzy.  Uzyskanie  t ak iego  
„wymarzonego” efektu nie jest jednak takie łatwe. 
W pierwszej kolejności powinniśmy zadać sobie 
pytanie – komu będzie służył ogród i jak będzie 
wykorzystywany?

Jeżeli mamy dzieci czy odwiedzają nas 
wnuki, to koniecznym będzie wygospodarowanie 
kącika zabaw. Mogą się tam znajdować proste 
urządzenia zabawowe jak huśtawka czy 
piaskownica, ale dobrym pomysłem jest również 
postawienie namiotu czy wybudowanie prostego 
domku (jeżeli mamy odpowiednie stare, rozłożyste 
drzewo, to może być na drzewie). Dzieci świetnie 
się bawią w miejscach, gdzie mogą się ukryć, a 
więc im bardziej „dziki” i tajemniczy ogród, tym 
lepiej.

Wiele razy zauważymy, że nasze 
latorośle zrywają liście czy kwiaty a z gałązek 
krzewów budują np. domki dla biedronek. 
Możemy tłumaczyć naszym pociechom, że roślin 
się nie niszczy, ale nie wymagajmy, że będą go 
traktowały jak muzeum, w którym nie można 
niczego dotykać a chodzić pozwalają tylko 
ustalonymi ścieżkami.

W  r a m a c h  b e z p i e c z e ń s t w a  
najmłodszych powinniśmy zadbać, aby gatunki 
roślin rosnące w ogrodzie lub planowane do 
posadzenia nie były trujące (np. popularny irys – 
zwany kosaćcem – posiada trujące alkaloidy 
zarówno w kłączach, liściach jak i w kwiatach) lub 
powodujące reakcje alergiczne. Nie należy 
dopuszczać do sadzenia w pobliżu miejsc zabaw 
gatunków posiadających pędy z kolcami i 
cierniami. Oczka wodne – szczególnie te 
głębsze, w których często hodowane są 
wabiące wzrok nie tylko dzieci 
kolorowe karpie koi i inne ryby – 
powinny być zabezpieczone przed 
wpadnięciem dzieci. 

N i e c o  i n a c z e j  
wymarzony ogród zdefiniują 
właściciele czworonożnych 
przyjaciół. Pies nie będzie 
zainteresowany kompozycją 
rabaty ani unikatową odmianą 
ulubionego krzewu.  Raczej  
poszuka miejsca na załatwienie 
po t rzeby  f i z jo log iczne j  czy  
wykopanie jamy, nie zwracając 
uwagi, ze to np. centralne miejsce 
trawnika. Jeżeli nie chcemy, aby rośliny cierpiały 
od nadmiaru uryny, zaplanujmy miejsce na „psią 
toaletę”. Są metody, aby nauczyć psa korzystania z 
tego akurat a nie innego zakątka w ogrodzie. Psy, 

które wymagają dużo ruchu, chętnie będą biegały wzdłuż 
ogrodzenia, więc zostawmy tam dla nich odpowiednią 
przestrzeń, nieobsadzaną żadnymi roślinami. Żywopłoty 
mogą być wtedy odsunięte od płotów.

Bez względu na płeć (choć chyba prym 
wiodą tutaj panowie) w wielu wymarzonych ogrodach 
znajduje się miejsce na grill. Jeżeli jest stałe miejsce w 
ogrodzie, gdzie spotykamy się w rodzinnym czy 
przyjacielskim gronie na pieczeniu kiełbasek, warto 
zadbać o utwardzenie nawierzchni. Nie mamy wtedy 
problemu z wydeptanym trawnikiem a ustawienie 
krzeseł czy stołu nie wymaga szukania równego podłoża. 
Pamiętajmy, że sąsiedzi nie zawsze mają ochotę na grill 
akurat wtedy, kiedy my go urządzamy, więc dobrym 
pomysłem jest posadzenie w pobliżu tego miejsca 
wyższych krzewów czy pnączy na odpowiednich 
podporach. Nam i sąsiadom zapewnią one odrobinę 
prywatności.

Pomysłów na wymarzony ogród jest 
oczywiście bardzo dużo, ale aby połączyć swoje 
marzenia z odpowiednią wiedzą dla uzyskania jak 
najlepszego efektu, wskazane jest skonsultowanie się z 
fachowcem w dziedzinie architektury krajobrazu lub 
kształtowania terenów zieleni. Zakład Lasów 
Poznańskich proponuje Państwu pomoc w uzyskaniu 
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           tel. 513 060 479

 HYDRAULIK – INSTALATOR 

     www.instalator-poznan-24.pl     

 
Nasze usługi:
- nowe instalacje elektryczne, 
  antenowe, teletechniczne, 
  alarmowe, monitoringu
- naprawy i remonty istniejących instalacji 
- montaż i regulacja 
  telewizji cyfrowej naziemnej (DVB-T) 
  oraz anten satelitarnych
- podłączenie płyt:
  indukcyjnych, ceramicznych, grzejnych, 
  podbicie gwarancji
- serwis komputerów PC i laptopów
 

PROFESJONALNIE I TANIO

 

 

Elektryk  PIT

 

TEL. 697 741 684

   tel. 508 036 304

Obornicka Witosa
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Strzeszyńska Juraszów
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Doradztwo, kosztorysowanie, 

nadzór nad inwestycjami, 

przeglądy gazowe.

inż. Marcin Juskowiak
tel. 668-142-857

juskowiakmarcin@gmail.com

MEBLOFORM

- szafy z drzwiami przesuwnymi

- garderoby, wnęki

- meble kuchenne na wymiar

MEBLOFORM

- szafy z drzwiami przesuwnymi

- garderoby, wnęki

- meble kuchenne na wymiar

Ul. Rzemieślnicza 19, 62-081 Przeźmierowo

tel. 061 652 38 09, kom. 604 176 013

Ul. Rzemieślnicza 19, 62-081 Przeźmierowo

tel. 061 652 38 09, kom. 604 176 013

wygodne mieszkanie

R

Tel. 512 003 652

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki

 
Pomyśl już teraz o wypoczynku

jesienią i zimą

biuro@regiobiznes.info
tel: 512 236 865

 www.regiobiznes.info 

10% rabatu
 na ogłoszenia

dla firm które powstały
 w tym roku

rabat
-na start-

7Jeśli chcesz zamieścić reklamę swojej firmy, zadzwoń:505-528-144



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

Obok miejsca martyrologii, Fort VII przy Alei Polskiej, z zachowaną aleją starodrzewu fortecznego, to jeden z 

najlepiej zachowanych przykładów XIX – wiecznej pruskiej architektury fortyfikacyjnej. Dookoła fortu prowadzi 

tzw. kryta droga na stoku bojowym, powtarzająca swym ciągiem narys budowli. Teren twierdzy porośnięty jest 

starodrzewem akacjowym. 

O ile sam Fort VII 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 do fortu, sprawia wrażenie zaniedbanego i pozbawionego gospodarza. Obszar wzdłuż Alei Polskiej, 

przez który równolegle do drogi przebiega linia napowietrzna wysokiego napięcia, porośnięty jest 

nieuporządkowaną roślinnością. Pas wzdłuż linii, czyli obszar oddziaływania elektroenergetycznego, objęty jest do 

czasu przebudowy na linię kablową, zakazem lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, a także zakazem nasadzeń kolidujących z eksploatacją linii. W planie zagospodarowania przestrzennego 

teren oznaczony symbolem ZP określono jako obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 

a docelowo teren zieleni urządzonej - park publiczny. Powierzchnia zieleni nie może być mniejsza niż 60% 

powierzchni terenu, z możliwością zlokalizowania placu (do 3000 m kw.), a także ukształtowaniem akcentu 

urbanistycznego: obiektu małej architektury lub pomnika. Plan określa szczegółowo powierzchnię pomnika, nie 

większą niż 500 m kw., wysokość do 3 m przy podstawie, a dla części pomnika o powierzchni nie większej niż 50 m 

kw. wysokość do 8 m od poziomu terenu przy podstawie obelisku. Dopuszczono lokalizację budowli ziemnych, o 

szerokości nie większej niż 6 m, a wysokości nasypów do 1,50 m od poziomu terenu. Powierzchnia budowli 

ziemnych wraz ze skarpami nie może być większa niż 500 m kw. dla jednej budowli, a także nie może przekroczyć 

3000 m kw. dla wszystkich budowli łącznie. Powierzchnia działki na terenie zieleni urządzonej nie może być 

mniejsza niż 10000 m kw. Obsługa komunikacyjna ma odbywać się poprzez drogę dojazdową do Fortu VII.

Trudno przewidzieć, kiedy miasto Poznań stać będzie na zgodne z planem zagospodarowanie tego terenu. Biorąc 

jednak 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 forma kultywowania 

pamięci o tragicznej przeszłości tego miejsca, ale także 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. 

Jacek Bartkowiak
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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% 

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

tel. 501-166-807
Ul. Wituchowska 6

Poznań-Smochowice
www.ewantel.sklep2.pl

SKLEP MOTORYZACYJNYSKLEP MOTORYZACYJNY

EWANTEL
tel. 501-166-807

Ul. Wituchowska 6
Poznań-Smochowice

www.ewantel.sklep2.pl

ŚLUSARSTWOŚLUSARSTWO
KRATY,�BALUSTRADY
PARKANY�KUTE
BRAMY�PRZESUWNE
��SAMONOŚNE

Trzebiatowska�22

 606-983-089 
 618-488-084

696 559 590

rzeźbienie zdjęć

www.art-relief.eu

Brakuje nam Twojego ogłoszenia! Zadzwoń: 505-528-144

.....dołączysz  do nas ?

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

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

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

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

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 

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

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

Kwiaciarnia i Galeria
Lawenda

Salonik 
       Fryzjerski

ul.Sianowska 69
tel. 61 848 85 45

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

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 lub gotówką 5% rabatu- 

Kategoria "B"

www.zawodowiec-lustyk.pl

tel. 888 530 558
      727 253 800

Klienci nie wiedzą o Twoim istnieniu?   Zmień to!   Zadzwoń:505-528-144

- 505 528 144 -
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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 Jeżycach 
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


