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Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak

tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.com.pl
www.fachowcywmiescie.com.pl

Poznań, ul. Dedala 5
Biuro ogłoszeń RESO

Przeźmierowo, ul. Poznańska 17
tel. 61 652 50 69, kom. 604 372 440

biuro.ogloszen.reso@wp.pl

Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 10.000 szt.

Ławica

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów.
Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ukazania się ogłoszenia 
do 15 dni.Wzory ogłoszeń zamieszczonych w miesięczniku pozostają własnością 
Wydawnictwa.Publikowanie lub kopiowanie, w części lub w całości, wyłącznie za 
zgodą wydawcy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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Paulo Coelho

Motto numeru:
„Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los”
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tel. (61) 810-66-28 tel./fax (61) 810-66-14
www.chemoplast.pl biuro@chemoplast.pl

P.P.H.U CHEMO-PLAST
www.chemoplast.pl biuro@chemoplast.pl

OKNA i DRZWI z PCV i ALUMINIUMOKNA i DRZWI z PCV i ALUMINIUM

ALUPLAST, REHAU
ROTO
ALUPLAST, REHAU
ROTO

MIKROWENTYLACJA: SZYBA K=1,0 - W STANDARDZIE OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE, 
ROLETY, PARAPETY, ROLETKI, ŻALUZJE, MOSKITIERY

PRODUKCJA - SPRZEDAŻ - MONTAŻPRODUKCJA - SPRZEDAŻ - MONTAŻ

62-051 Łęczyca k/Poznania, ul. Dworcowa 28

MIKROWENTYLACJA: SZYBA K=1,0 - W STANDARDZIE OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE, MIKROWENTYLACJA: SZYBA K=1,0 - W STANDARDZIE OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE, 

 Termin realizacji - 14 dni RATY BEZ ŻYRANTÓW
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY DEALERÓW RABAT DO 10%

GWARANCJA 5 LAT Pro�l niemiecki:
Okucia niemieckie:

Porady, reprezentacja w sądzie:

Kancelaria
601 999 570

RADCA PRAWNY
rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, opieka, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty
spory dot. własności nieruchomości
procesy o odszkodowania,  i inne

Szanowni Państwo,
        Korzystanie z usług fachowców z najbliższej okolicy ma wiele zalet. Wykonawca 
z sąsiedztwa będzie miał szybszą reakcję na zamówienie, a co za tym idzie na pewno mniej czasu zajmie mu dojazd do 
Klienta. W tym numerze przedstawiamy kolejnych oferentów swoich usług, którzy czekają na Państwa zgłoszenia. 
        W tym numerze gazety nie mogło zabraknąć kolejnego artykułu Małgorzaty Remlein. Pani psycholog przyzwyczaiła 
nas do ważkich tematów przedstawianych z dużą precyzją 
i  wyobraźnią. Tym razem o asertywności czyli szacunku do siebie i innych. Gorąco polecamy. 
        A co w Poznaniu? 
11 listopada kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zbiega się 
z obchodami imienin jednej z głównych ulic Poznania - Święty Marcin . Tego właśnie dnia ku uciesze poznaniaków 
oraz licznych turystów przetacza się przez miasto zawsze barwny korowód. Ważnym elementem - wręcz gwiazdą 
listopadowych obchodów jest rogal św. marciński, którym wszyscy ze smakiem się zajadają. 
Warto poświęcić czas na lekturę miejskiego programu „Mieszkanie na wynajem 
z dojściem do własności” o umiarkowanym czynszu dla średniozamożnych gospodarstw domowych oraz o Bramie 
Poznania, zlokalizowanej w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, którą 
okrzyknięto jednym z 7 nowych cudów Polski magazynu 
National Geographic!
Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować pod 
nr telefonu:  505-528-144 lub na maila: biuro@
fachowcywmiescie.com.pl
                                           Agnieszka Juskowiak

USŁUGI REMONTOWE
*  m a lo w a n i e
*  s zp a c h lo w a n i e
*  kładanie płytek

te .     

*  p a n ele
*  płyta 

    
 

ROLETY

D la  em er y tó w  i  r en c i s tó w  
k o r zy s tn e r a b a ty ! ! !

 
 

62-081 Baranowo, ul.Budowlanych 5 GODZINY OT WARCIA
pn.-sob. 8:00 -  16:00

TRANSPORT NA TERENIE
POZNANIA I OKOLIC

GRATIS
przy zamówieniu min 1tony

tel. 601-247-935

     - małe grupy, od 2,5 do 6 lat
     - nauczycielki polsko i niemieckojęzyczne
     - domowa atmosfera

PRZEDSZKOLE 
POLSKO-NIEMIECKIE

NABÓR PRZEZ CAŁY ROK

POZNAŃ - WOLA
ul. M. Palucha 15

www.ene-due-rabe.pl
605-998-124

Ochrona Juwentus
zatrudni młode osoby

w Sadach
system: 12 godzinny

stawka: 7,00-7,50

a.mirowski@juwentus.pl

KASY FISKALNE 

PROMOCJA 

www.kasyiprogramy.pl 

szkolenie z obsługi 
fiskalizacja 

W ofercie również oprogramowanie dla 
sklepów i gastronomii. 

150 zł netto 

1 zł netto 

tel. 61 826 84 05 od zł netto* 599 

150 zł netto 

- wycinka drzew i krzewów

- zakładanie i pielęgnacja ogrodów

- odśnieżanie dachów i parkingów 

- wywóz śniegu, gałęzi, itd.

* Oferta ważna do 30.11.2014 lub wyczerpania zapasów magazynowych.

ul. Przelot 10
60-408 Poznań (Wola)
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Szacunek do siebie oraz do innych to 
sedno asertywności
Osoby, które nie szanują innych często sto-
sują agresję. Włos jeży się na głowie, gdy 
spostrzegam, że osoba mająca luki w ele-
mentarnych zasadach dobrego wychowa-
nia, nieszanująca otoczenia chce zostać 
„asertywna” i myśli, że ma to coś wspólnego 
z szacunkiem do siebie samego. W tym wy-
padku asertywność utożsamiana jest z bez-
względnością i egoizmem. A nie ma nic bar-
dziej mylącego niż przekonanie, że sednem 
omawianego zachowania jest nie liczenie 
się z innymi i umiejętność przepychania się 
łokciami. Asertywność oznacza korzystanie 
z własnych praw bez naruszania praw in-
nych osób. Agresja to zachowanie nie aser-
tywne, kontakty z ludźmi są jak pole walki, 
a celem jest wygrana własna i pokonanie 
innych. Drugim nie asertywnym sposobem 
zachowania jest uległość. Zachowania takie 
wynikają z braku pewności siebie i z braku 
przekonania do prawa bycia sobą. Osoby 
uległe podporządkowują się innym, są nie-
zdecydowane, rezygnują z przedstawiania 
swoich sądów i myśli. Taka bierność i pod-
porządkowanie powoduje nagromadzenie 
się złości i wewnętrzne urazy.
Asertywność jest niezbędna do życia w zgo-
dzie z samym sobą, a przez to i z innymi. 
Jedną z podstawowych zasad asertywnego 
zachowania jest technika odmawiania, czyli 
mówienia nie. Celem odmowy jest dbanie 
o siebie, działanie z własnymi priorytetami 
i wartościami. Pomyślmy sami, ile razy wy-
raziliśmy zgodę na coś, zwyczajnie bojąc 
się odmówić. Czuliśmy się za mało pewni, 
by odpowiedzieć zgodnie ze swoimi prze-
konaniami lub chcieliśmy za wszelką cenę 
być akceptowani. Asertywna odmowa za-
czyna się od słowa nie, w następnym etapie 
informujemy, czego nie zrobimy i podajemy 
krótkie wyjaśnienie. Nie tłumaczymy się i nie 
wdajemy się w dyskusję. Nie dopuszczamy 
do polemiki, jeżeli druga osoba dalej naci-
ska, powtarzamy wcześniejszą wypowiedź 
w niezmienionej formie (nazywa się to tech-
niką zdartej płyty).
Asertywność jest niezbędna do posiada-
nia pozytywnego wizerunku samego siebie 
i elementem poczucia własnej wartości. 
Tylko przez asertywne zachowanie w sytu-
acjach konfliktowych możemy poczuć, że 
wyszliśmy z twarzą i bez niepotrzebnych 
emocji. W ciągu życia stykamy się z ludźmi 

mającymi rozmaite przekonania i poglądy, 
w tym całkowicie odmienne od naszych. Ze 
strachu przed brakiem akceptacji, odrzuce-
niem czy po prostu ze strachu przed wyra-
żeniem własnego zdania milczymy. W ten 
sposób przestajemy być sobą, odmawiamy 

sobie prawa do swobodnego wyrażania 
myśli. Godne i pełne życie wymaga byśmy 
nie tracili części swojego ja i umieli sobie 
radzić w sytuacjach konfliktowych, a także 
swobodnie wyrażać swoje myśli i opinie. 
Uległość i nieumiejętność asertywnego za-
istnienia sprawia, że nie osiągamy naszych 
zamierzeń, czujemy się skrzywdzeni, wy-
korzystani, a innych zachęca do dominacji 
i wykorzystywania naszej osoby.

W jaki sposób się asertywnie 
zachowywać?

Przede wszystkim należy się wyrażać ja-
sno i otwarcie. W sposób szczery, zgodny z 
prawdą, naszymi przekonaniami i uczuciami 
mówić nie lub tak. Nie kłamać, każdy czło-
wiek ma prawo być sobą i popełniać błędy. 
Gdy jesteśmy atakowani – brońmy się. Nie 
pozwalajmy na naruszanie godności osobi-
stej i na to, by traktowano nas w sposób ra-
niący. Pomocne mogą być zdania typu: „Nie 
chcę żebyś się zwracał do mnie w ten spo-
sób”. Gdy się nie zawiniło, nie należy prze-
praszać. Także nie powinno się nadmiernie 

tłumaczyć i usprawiedliwiać. W momencie, 
gdy chcemy być dobrze zrozumiani – wyja-
śniajmy. Gdy czegoś nie rozumiemy – mamy 
prawo do zadania pytania. Realizujmy swo-
je cele. Ale jednocześnie nie napadajmy na 
innych i przyznajmy im te same prawa co 
sobie. 
Oto niektóre, z podstawowych praw, jakie 
człowiek asertywny szanuje u siebie i in-
nych: prawo domagania się tego, czego 
chcemy (wraz ze zrozumieniem, że partner/
partnerka ma prawo powiedzieć nie), pra-
wo do własnego zdania, uczuć, emocji i do 
odpowiedniego ich wyrażania, prawo wy-
powiadania opinii, które nie mają logicznej 
podstawy i których nie musimy uzasadniać 
(na przykład intuicyjne myśli i uwagi), prawo 
do podejmowania własnych decyzji i radze-
nia sobie z ich skutkami, prawo do dokona-
nia wyboru, czy chcemy być zaangażowani 
w czyjeś problemy, prawo do nie wiedzenia 
i nie rozumienia czegokolwiek, prawo do po-
pełniania błędów i ponoszenia ich skutków, 
prawo do odnoszenia sukcesów, prawo do 
zmiany zdania, prawo do prywatności, pra-
wo do bycia w samotności i niezależności, 
prawo do zmieniania się i bycia asertywnym, 
prawo do mówienia „nie” bez poczucia winy.
Asertywność nie jest cechą wrodzoną, mo-
żemy się jej nauczyć. Zacznijmy od sztuki 
przyjmowania komplementów. Gdy jeste-
śmy doceniani, nie reagujmy skromnością. 
Przyjmijmy pochwały i pamiętajmy o słowie 
dziękuję.
Zachęcam Czytelników do stosowania aser-
tywnych zachowań w swoim życiu. Asertyw-
ność jest doskonałym sposobem na to, by 
relacje z innymi ludźmi były poprawne i nie 
odbywały się naszym kosztem.

               Małgorzata Remlein 
                     psycholog

Autorka jest psychologiem. Wierzy, że każ-
dy człowiek ma wrodzoną siłę do pokony-
wania życiowych problemów i trudności. W 
pracy terapeutycznej towarzyszy osobom w 
odkrywaniu tej siły, poznawaniu i wydoby-
waniu swojego potencjału. Pracuje z osoba-
mi, które: doświadczają lęków, obniżonego 
nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, 
mają problemy w relacjach z innymi, znajdu-
ją się w sytuacji kryzysu życiowego. Prowa-
dzi terapię par (również LGBT). 
Gabinet Psychologiczny 
- tel. 660-140-488 
lub malgorzataremlein.pl

Na przestrzeni ostatnich lat dużą popularność zyskało słowo asertywność. Asertywność oznacza stanowczość i bezpo-
średniość w kontaktach międzyludzkich. Osoba asertywna nie poddaje się naciskowi otoczenia i jeżeli jest przekonana 
o słuszności swojego celu – realizuje go. Otwarcie wyraża swoje myśli, poglądy, niczego nie ukrywa i ma wewnętrzną 
odwagę do mówienia o sobie bez fałszu i zakłamań. Człowiek zachowujący się asertywnie ma świadomość prawa do 
bycia sobą. Duże znaczenie ma fakt, że prawo do bycia sobą przyznajemy nie tylko własnej osobie, ale i innym.

Asertywność 
- szacunek do siebie 
oraz do innych

ADR FILIPIAK

Audyt
Doradztwo

Rachunkowość

Rokietnica,  ul. Golęcińska 9                                        Poznań,  ul. Dąbrowskiego 262/280
tel/fax 61 814-51-78                     www.�lipiak.net.pl                     biuro@�lipiak.net.pl

Grażyna Filipiak

 Usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 Usługowe prowadzenia podatkowej księgi przychodu i rozchodu
 Nadzór nad prowadzoną księgowością  w siedzibie podatnika
 Badanie i przegląd sprawozdań finansowych
 Doradztwo podatkowe
          Ponosimy  pełną odpowiedzialność za świadczone usługi

SKLEP 
MEDYCZNO-

REHABILITACYJNY
Narodowy Fundusz Zdrowia

REFUNDACJA ZLECEŃ W RAMACH UMOWY 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

- Aparaty i ortezy        
- Balkoniki 
- Wózki inwalidzkie
- Uchwyty łazien.
- Materace p-odleż. 
  i poduszki
- Pieluchomajtki
- Odzież medyczna

- Ciśnieniomierze
- Inhalatory
- Gipsy syntetyczne
- Wkładki ortoped.
- Sznurówki, gorsety
- Wyroby      
  przeciwżylakowe 
  i inne

tel. (61) 662 77 09, (61) 661 37 20
pon. - pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-13.00

Poznań, ul. Słowackiego 8
 

G A B I N E T  F I Z J OT E R A P I I  
I  R E H A B I L I TAC J I

tel. 782-815-629

- aktywizacja ruchowa osób starszych
- masaże, rehabilitacja

30zł/30min     60zł/60min  
PAKIET Y P ROMOC YJNE:  10x50zł/60min

m g r  fi z j o t e ra p i i  Pr ze m y s ł a w  B u l i ń s k i

PRACOWNIA  
TECHNIKI-DENTYSTYCZNEJ 

„MARDENT”

protezy 
szkieletowe

mosty
korony

tel. 602-477-299
Poznań-Ogrody, ul. Swojska 17

Marek Andrzejczak

SALON PIELĘGNACJI
I STRZYŻENIA PSÓW

Poznań - Ławica
os. Poetów

ul. Gałczyńskiego 23
NA PRZECIWKO LASKU MARCELIŃŚKIEGO

proszę wcześńiej dzwonić: 502 131 336

ZAPRASZAMY

Pralnia Dywanów
www.milowski.pl 

DO KOŃCA 
LISTOPADA

RABAT

20%
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

  

61 877 66 72
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

mechaniczne 
trzepanie
  pranie

  płukanie
  wirowanie

  suszenie
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Prezydent Miasta Poznania Ryszard Gro-
belny: „Budowa mieszkań na wynajem o 
umiarkowanym czynszu dla średniozamoż-
nych gospodarstw domowych, a następnie 
umożliwienie wykupu zajmowanych przez 
nich lokali po atrakcyjnej cenie, może stać się 
ważnym motorem rozwoju Miasta. Bo będzie 
to nowy, silny magnes do związania swojej 
przyszłości na stałe z Poznaniem. Co waż-
ne pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokali 
mieszkalnych pozwolą na rozpoczęcie ko-
lejnych inwestycji wpisujących się w politykę 
mieszkaniową Miasta Poznania”. 
Miejski program „Mieszkanie na wynajem z 
dojściem do własności” będzie realizowany 

przez PTBS w ścisłej współpracy z Prezy-
dentem Miasta Poznania oraz Radą Miasta 
Poznania. Zasady współdziałania pomiędzy 
Spółką a Miastem Poznań zostały potwier-
dzone w formie umowy. 
Miasto Poznań powierzając Spółce realizację 
zadania sformułowało następujące obligatoryj-
ne kryteria kwalifikacji gospodarstw domowych 
do miejskiego programu mieszkaniowego: 

- osoby nie posiadające prawa własności 
lub spółdzielczego prawa własności do in-
nego lokalu mieszkalnego na terenie gminy 
Poznań lub powiatu poznańskiego na dzień 
przekazania lokalu mieszkalnego. Niniejsze 
rozwiązanie umożliwi wyłączenie osób, któ-
rych potrzeby mieszkaniowe są już zaspoko-
jone. Jednocześnie jednak umożliwi poprawę 
warunków mieszkaniowych poprzez zwięk-
szenie powierzchni mieszkania i dostosowa-
nie do aktualnych potrzeb (np. ze względu na 
narodziny dzieci), względnie poprawę stan-
dardu lokalu 
- osoby spełniające kryterium dochodowe 
wynikające z ustawy o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego. 
Tym samym suma przeciętnych miesięcz-
nych dochodów, uzyskiwanych przez osoby 
zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lo-
kalu mieszkalnym PTBS (czyli członków go-
spodarstwa domowego), nie może przekra-
czać ustawowo określonego maksimum, co 
pozwala na wykluczenie osób zamożnych. 
Ponadto Miasto Poznań rozważa wprowa-
dzenie dodatkowych kryteriów kwalifikacji 

osób do miejskiego programu „Mieszka-
nie na wynajem z dojściem do własności”, 
które będą uwzględniały priorytety polityki 
mieszkaniowej prowadzonej przez Miasto 
Poznań. Z programu „Mieszkanie na wyna-
jem z dojściem do własności” będą mogli 
również skorzystać aktualni najemcy PTBS. 
Ostateczne kryteria kwalifikacji osób zostaną 
ustalone w szczegółowym regulaminie pro-
gramu „Mieszkanie na wynajem z dojściem 
do własności”. 
Program „Mieszkanie na wynajem z dojściem 
do własności” zakłada, iż przyszli właściciele 
będą współfinansowali budowę lokali miesz-
kalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w formie tzw. partycypacji (wkładu własnego 
wnoszonego na etapie realizacji inwestycji) w 
wysokości ok. 50% kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Pozostała część kosztów 
budowy zostanie sfinansowana z emisji obli-
gacji, przy ewentualnym minimalnym udziale 
środków własnych Spółki.

PMX/PTBS

Na budowie „Mieszkań dla Absolwenta” prezydent Ryszard Grobelny z radnymi Miasta Poznania oraz przedstawicielami 
PTBS zaprezentował kolejny projekt Miasta, będący elementem polityki mieszkaniowej. Program budowy mieszkań do naj-
mu z dojściem do własności jest odpowiedzią Poznania na potrzeby mieszkańców. Dzięki programowi nabywcy korzystać 
będą z lokalu na zasadach umowy najmu, systematycznie spłacając koszty budowy mieszkania. Po uiszczeniu całości 
ceny (tj. wartości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie) - na mocy odrębnej umowy przechodzić będzie na nich 
prawo własności lokalu.

Mieszkanie na wynajem 
z dojściem do własności

artykuł pochodzi z portalu poznan.pl

Drewno kominkowe i opałowe 
różne rodzaje

HANDREW
Ławica

508 25 25 43 

SPRZEDAŻ - TRANSPORT
Cięcie i łupanie również u klienta

tel. 501 463 957 
www.marpa-parkiety.pl

CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE PARKIETU  TEL. 790 80 80 30

SERWIS-REMONTY-NOWE
INSTALACJE 
- wod-kan, c.o., gaz
KOTŁOWNIE 
- modernizacje
KOLEKTORY SŁONECZNE 
- przeglądy, dobór

Dotacje do Odnawialnych Źródeł 
Energii z NFOŚ - Program „PROSUMENT”

2 4  h

P rze wóz
poj azdów  do
7 t on
M A X I , B U S Y

P osiadam y
ube zpi e c ze nie
O C P
przewożonych 
poj azdówP.H . F ARAJD

6 2-081 Chyby, ul. Szamotulska 57, 601-898-005
e-mail: farajd1 @op.pl 

P rze wózP rze wóz

P R ZE W Ó Z P O J A ZD Ó W , M A S ZY N 
R O L NI C ZY C H  I  B U D O W L A NY C H

PO M O C  D RO G O W A

INSTALACJE SANITARNE,
WOD.-KAN, GAZ, CO

AUTORYZOWANY ZAKŁAD FIRMY 
Junkers, Beretta i Rehau

- inst. WOD-KAN, GAZ i C.O.
- systemów grzewczych   
  i sanitarnych
- ogrzewania podłogowego, 
  termokominków
- inst. solarnych i pomp ciepła

tel. 601-798-764          

MAKINSTAL

MONTAŻ:

Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

Krzysztof Barczewski
kompleksowe remonty mieszkańkompleksowe remonty mieszkań

wykańczanie domów i mieszkań pod kluczwykańczanie domów i mieszkań pod klucz
odświeżanie pomieszczeńodświeżanie pomieszczeń

tel. 501 309 434                  www.remonty-mieszkan.poznan.pl

Usługi Kominiarskie Michał Bartoszkiewicz
Zakres usług:
* czyszczenie przewodów kominowych
* odbiory
* roczne przeglądy
* opinie do gazowni
* ustalanie przyczyn złego działania
* montaż wkładów kominkowych 
  i nasad wiatrochronnych
   

tel. 664 135 832

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

USŁUGI KARCHER

tel. 660-521-745
www.sprzataniekarcher.pl

www.oknauzywanepoznan.pl

KOSTKA
BRUKOWA

tel. 602-17-89-89

Przy kompleksowych 
realizacjach 
zapewniamy 

cenę kostki 26zł/m2 
NOSTALIT itp.

MYCIE OKIEN
KARCHER

605 399 152

DREWNO KOMINKOWE

tel. 661-  977 - 269
USŁUGI RĘBAKIEM

www.travdar-poznan.pl
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Tradycja festynów ku czci świętych-patro-
nów sięga średniowiecza. Swojego patrona 
miało właściwie każde miasto czy ulica, kie-
dy przypadały imieniny patrona organizowa-
no uliczne święta, jarmarki i odpusty. Pomysł 
wskrzeszenia tego typu imprez w Poznaniu 
zaproponował na początku lat 90. pracujący 
w C. K. Zamek Henryk Dąbrowski. Impreza 
bardzo szybko stała się obowiązkowym po-
zycją w poznańskim kalendarzu. Warto do-
dać, że tradycja korowodów poświęconych 
Świętemu Marcinowi znana i kultywowana 
jest między innymi także w miastach nie-
mieckich i austriackich.

Wielkie świętowanie na Świętym Marci-
nie plan wydarzeń:
Radosny, choć także uroczysty korowód 
wyruszy o godzinie 13 sprzed kościoła św. 
Marcina. najważniejszą postacią w paradzie 
będzie oczywiście sam Marcin na koniu, 
bedą mu jednak towarzyszyło wiele barw-
nych postaci. Pochód przejdzie pod dawny 
Zamek Cesarski, gdzie święty – patron ulicy 
odbierze klucze do miasta od prezydenta.
To będzie sygnał do rozpoczęcia świętowa-
nia, które obejmie całą długość ulicy, czyli 
ponad kilometr! Poza kiermaszem Rogali 
Świętomarcińskich będzie można odwiedzić 
rozmaite zaułki i podwórka, a w nich czekać 
będą koncerty, budki fotograficzne,spekta-

kle, oraz wiele atrakcji dla dzieci. Świętowa-
nie zamknie pokaz sztucznych ogni.
Koncerty rozpoczną się o godz. 18.00 wy-
stępem zespołu Illegal Boys, o 19.30 wysta-
pi natomiast zespół HEY
Kim był Święty Marcin

Święty Marcin z Tours był jednym z najbar-
dziej popularnych świętych w Europie. W 
XII wieku także w Poznaniu stanął kościół 
pod jego wezwaniem. Urodził się prawdo-

podobnie około 316 roku w Panonii, krainie 
na pograniczu dzisiejszych Węgier i Austrii. 
Początkowo wybrał karierę rzymskiego le-
gionisty i z tego okresu pochodzi legendy 
o tym, jak napotkał zziębniętego żebraka i 
oddał mu połowę swego płaszcza. Krótko 
po tym wydarzeniu, około 339 roku przyjął 
chrzest i porzucił mundur. Początkowo po-
wrócił do Panonii, by ruszyć dalej do Me-
diolanu i Poitiers we Francji. Tam około 360 

roku rozpoczął życie ascety i stał się jednym 
z prekursorów życia zakonnego. Dziesięć lat 
później był sławnym zakonnikiem. Uchodził 
także za cudotwórcę. Ta reputacja ułatwiła 
mi objęcie funkcji biskupa Tours.
Kojarzone z Poznaniem Rogale świętomar-
cińskie są swojego rodzaju ukłonem w kie-
runku św. Marcina. Wedle najbardziej zna-
nej wersji ich legendy były one wypiekane 
dla ubogich, a ich kształt ma przypominać 
podkowę konia, na którym jeździł Marcin.

Obchody imienin 
ulicy św. Marcina
Co roku w dniu 11 listopada jedna z głównych ulic Poznania - Święty Marcin obchodzi swoje imieniny. Tego właśnie 
dnia ku uciesze poznaniaków oraz licznych turystów przetacza się przez miasto zawsze barwny korowód. Ważnym ele-
mentem - wręcz gwiazdą listopadowych obchodów jest rogal św. marciński, którym wszyscy ze smakiem się zajadają.
Uroczystości tej towarzyszy także kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chyba tylko w Poznaniu 
obchodzona jest aż tak radośnie. Skąd jednak pochodzi ta tradycja? - jest to bez wątpienia intrygujące pytanie.

artykuł pochodzi z portalu poznan.pl

Zimowe zamykanie
instalacji 

nawadniających.
Sprzątanie ogrodów.Sprzątanie ogrodów.

tel. 661-058-928

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

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

sługi
og odnicze

 A n n a B e t k a  

pielęgnacja ogrodów

cięcie żywopłotów

jesienne porządki

doradztwo w małych 
i dużych ogrodach

przycinanie drzew 
i krzewów

projekt, aranżacja 
i wykonanie

tel. 51 2- 1 35- 789

sł i kopa ko ładowa k
niwe a ja te en

wyw z z
wy inka d zew 

wy zenia 

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

   
   

  

ZIEMIĘ
ODDAM

516 066 984

kącik ogrodniczy
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Z A PR A S Z A M Y  N A :

D l a  d z ie c i:  
B a l e t ,  R y t mik a ,  H ip  -  h op ,  
T a nie c  now oc z e sny ,  
Pie r w sz y  t a nie c ,  T a nie c  d l a  p a r

T a nie c  b r z u c h a
a no solo

T a ng o or ie nt a l  S ol o
S t r e e t  d a nc e  

uszyły zapisy
z ą ulo ą

- 1 0 %  na  k a r ne t

K O NT A K T
tel .  7 9 7  1 9 9  8 2 8

A DR E S
u l .  P rom ienis ta 1 0 4

 oznań
F il ia w Bog u cinie
F il ia w W irach

www. twis ter- poznan. pl
twis ter- poznan@ o2 . pl

G ARN IT U RY
St pniak

1987

c ca k
u o na ka
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n o
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u na a
ko
n o
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T

www a n u n ak

R R
- szycie arnitur w, marynarek m skich

c ca  

  

   

                    

Wszystkie ciasta to nasz wypiek własny
Parking płatny do uzgodnienia
W hotelu możliwość rezerwacji pokoi

- Zrazik z suszonymi pomidorami
- Roladka wieprzowa
- Łosoś w sosie cytrynowym
- Ziemniaki, pyzy, ryż, zestaw 
  surówek, warzywa gotowane, 
  woda z cytryną i miętą
Ciasto:
- Tort
- Sernik, szarlotka
- Kawa, herbata
Zimny bufet:
- Tatar
- Roladka z oliwkami
- Polędwiczka tęczowa
- Kurczak w galarecie
- Sałatka 2 rodzaje
- Żurek z jajkiem
- Pieczywo, masło, herbata

Przystawka:
- Pawie oczko lub mix sałat 
  z serem feta
Zupa:
- Krem brokułowy
- Krem pieczarkowy
- Rosół
Drugie danie:
- Polędwiczki w sosie leśnym
- De Volaille
- Szwajcar CENA od 70zł -110zł

Przykładowe menu:
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TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE

KRZYŻE, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASIŁKI POGRZEBOWE
NAGROBKI , CHŁODNIA

USŁUGI POGRZEBOWE

KR
KRZ

O
Z
N

USŁUGI POGRZEBOWE

Odzież dzięcieca i niemowlęca polskich producentów!
 Nowa kolekcja odzieży przedszkolno-szkolnej

Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 91 
tel.501 95 94 81

Sklep dziecięcy „Perełka”
pon.-pt. 9.00 – 17.00
sob. 9.00 – 14.00

W ofercie także:

alby komunijne, komże, akcesoria do chrztu i komunii św., sukienki i garnitury wizytowe

Duży wybór czapek sezonowych,

Wyprawki dla niemowląt,

Pościele, rożki, kocyki,

Łóżeczka drewniane, 

Zabawki, maty edukacyjne, chodziki,

Smoczki, buteleczki i kubeczki, laktatory,

Artykuły pielęgnacyjne dla niemowląt,

Wanny, nocniki, pieluchy,

Obuwie dziecięce 

(Ren-But,  Vi-GGa-Mi, Zetpol, Lemigo)

i wiele innych artykułów 

przydatnych dla dzieci i rodziców

Ideą plebiscytu „7 nowych cudów Polski” 
jest promocja ciekawych, niebanalnych i 
atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym 
kraju. Przez cały rok redaktorzy magazynu 
podróżują po kraju i szukają zakątków ma-
gicznych, nowo powstałych lub takich, w 
które tchnięto drugie życie. Udowadniają, 
że Polska jest najpiękniejsza i nie trzeba 
pokonywać tysięcy kilometrów, by przeżyć 
przygodę i zachwycić się światem.   
- Pierwsze miejsce w plebiscycie „7 no-
wych cudów Polski” organizowanym przez 
National Geographic Traveler zajął kom-
pleks OFF Piotrkowska w Łodzi. Ale wy-
granymi są wszystkie wyjątkowe miejsca, 
które znalazły się w finałowej siódemce. 
Na łamach magazynu zawsze doceniali-
śmy i opisywaliśmy piękno naszego kraju, 
ale już po raz czwarty udało nam się za-

angażować do wspólnej zabawy naszych 
Czytelników. W tegorocznym konkursie 
oddano dokładnie 115 325 głosów i jest to 
rekord w historii tego plebiscytu. Tym sa-
mym udowadniamy, że moda na Polskę 
wciąż trwa! - mówi Martyna Wojciechow-
ska, redaktor naczelna National Geogra-
phic Traveler.
Brama Poznania
Zlokalizowana w najstarszej części miasta, 
nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedral-
nej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojekto-
wany kompleks obiektów: modernistyczny 
budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę 
Katedralną (pozostałość umocnień na 
Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego 
panowania), które łączy przerzucona nad 
rzeką kładka. Budynek główny przecina 

charakterystyczna szczelina, która kieruje 
wzrok zwiedzającego na najstarszą w Pol-
sce katedrę. 
Ekspozycja Bramy Poznania ICHOT to 
multimedialna opowieść o historii i dzie-
dzictwie Ostrowa Tumskiego. W kolejnych 
salach można zobaczyć, usłyszeć i poznać 
ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej Wy-
spy. Zdobyte tu informacje i zaprezento-
wany sposób interpretacji, pozwala „wyjść 
w teren” - ekspozycja Bramy Poznania nie 
kończy się bowiem w ostatnim pomiesz-
czeniu budynku, ale poprzez nowoczesną 
kładkę przerzucona jest na teren Ostrowa 
Tumskiego. Brama otwiera się na auten-
tyczną przestrzeń dziedzictwa.
Gratulujemy, a wszystkich, którzy jeszcze 
nie mieli okazji odbyć interaktywnej podró-
ży do przeszłości, zapraszamy na ekspo-
zycję.

PI/ICHOT

Brama Poznania 
nowym cudem Polski!

Brama Poznania została jednym z 7 nowych cudów Polski magazynu National Geographic! W czwartej edycji 
konkursu czytelnicy Travelera oddali 115 tysięcy głosów. W finałowej siódemce poza poznańskim obiektem, 
który zajął 5 miejsce, znalazły się jeszcze między innymi OFF Piotrkowska z Łodzi, Suwalski Park Narodowy 
czy Muzeum Państwa Krzyżackiego. W tym roku redakcja nominowała 16 miejsc (po jednym z każdego wo-
jewództwa). Z nich czytelnicy wybrali finałową siódemkę w głosowaniu internetowym.

artykuły pochodzą z portalu poznan.pl

MEZOTERAPIA IGŁOWA 
I MIKROIGŁOWA

PRZEDŁUŻANIE I ZAGESZCZANIE 
RZĘS ( METODA 1:1 )

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
METODĄ MECHANICZNĄ 
I PIÓRKOWĄ

ZABIEGI MASZYNĄ EXILIS - REWOLUCJA W ESTETYCE

ZABIEGI LASEROWE, CHIRURGIA LASEROWA

ZABIEGI KWASEM HIALURONOWYM

ZABIEGI TOKSYNA BOTULINOWA BOTOX

Powiększenie ust kwasem 
hialuronowym jednofazowym za   699 zł 

PROMOCJE
3 odchudzające zabiegi Exilis za   699 zł

30% znizki na dowolne zabiegi 
wykonywane w Klinice

* p
ro

m
oc

je
 n

ie
 łą

cz
ą 

sięPOZNAŃ, UL. LĘBORSKA 47

TEL. 600-381-775
WWW.DOLCEMEDICAL.PL
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OSK „ZAWODOWIEC”

PONAD 70% 
POZYTYWNYCH EGZAMINÓW!

  

.     

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘNEGO EGZAMINU!   

Telefon alarmowy (z komórki)......................................................................................... 
Pogotowie ratunkowe ...................................................................................................
Komisariat Policji Poznań – Jeżyce (ul. Kochanowskiego 16)...

Straż Miejska (całą dobę)................................................................................................
Straż Pożarna.................................................................................................................
Pogotowie energetyczne.................................................................................................
Pogotowie gazowe.........................................................................................................
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne.....................................................................................
Pomoc Medyczna 24h, również w weekendy i święta 
Poznań - Jeżyce (ul. Dąbrowskiego 1/85).................................................... 

Najbliższa apteka całodobowa: DOM LEKÓW ul. Gwarna 5/2........................
                                              MAGICZNA ul. Piątkowska 87A..................... 

112 
999

tel. 61 841 22 11, 61 841 22 12

986
998
991
992
994 

tel. 61 847 08 54

 tel. 61 852 52 44
 tel. 61 840 19 00                                              MAGICZNA ul. Piątkowska 87A

TELEFONY 
ALARMOWE

,  

  
     B    

 B    T . 
 B  .

iejednok otnie nie wiesz, e o esz ot zy a  
odszkodowanie je e i
  yłeś po zkodowany  w wypadku lu  kolizji - jako kierowca, pa ażer
  pie zy, rowerzy ta, otocykli ta 
  doznałeś o raże  ciała na kutek dziury w chodniku,
  ucierpiałeś w wypadku w rolnictwie,
  nie u talono prawcy wypadku ko unikacyjnego,
  podcza  wypadku nie iałeś zapiętych pa ów ezpiecze twa,
  T wój li ki zgin ł w wypadku.

a i taj
  rzed uzy kanie  należnego od zkodowania oże z zwróci  ię 
  do na  z proś  o     zaliczkowe wyłożenie pieniędzy niez ędnych 

T o ie do zakupu przętu

 

  czy pokrycia ko ztów 

  zieci do lat  po zkodowane w wypadku ko unikacyjny   
  od zkodowania, nawet jeżeli powodowały wypadek.

  ie u i z y  u ezpieczony, a y uzy ka  od zkodowanie.

reha ilitacyjnego 

aj  prawo do 

506 020 506, 501  705 602

odpłatnej reha ilitacji. 

Zarządzenie 
wyborów
Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z 20 sierpnia 2014 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wy-
borów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządził na 
dzień 16 listopada 2014 r. przeprowadzenie wyborów samo-
rządowych.

Zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborcze-
go w przypadku braku otrzymania przez 
jednego z kandydatów na prezydenta wię-
cej niż połowy ważnie oddanych głosów, 
czternastego dnia po pierwszym głoso-
waniu przeprowadza się ponowne głoso-
wanie. Oznacza to, że ewentualna II tura 
wyborów na prezydenta odbędzie się 30 
listopada 2014 r.
W Poznaniu wyborcy wybierać będą 37 
radnych do Rady Miasta Poznania w 7 
okręgach wyborczych (w I i IV okręgu wy-
borczym - po 6 radnych, a w II, III, V, VI 
i VII okręgu wyborczym - po 5 radnych) 
oraz Prezydenta Miasta Poznania, a także 
radnych do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego (w wyborach do Sejmiku Poznań 
stanowi okręg wyborczy nr 1).

Telefoniczna informacja wyborcza  
- dyżury call center

Informacji dotyczących wyborów samo-
rządowych udzielają pracownicy POZna-
n*Kontakt pod numerem telefonu: (61) 646 
33 44 (po uzyskaniu połączenia należy wy-
brać klawisz nr 4) POZnan*Kontakt czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach: od 7:30 do 18:00.
Dyżur POZnan* KONTAKT w przeddzień 
wyborów oraz w dniu wyborów  (15-16 li-
stopada br.): 15 listopada br. (sobota): od 
9.00 do 18.00, 16 listopada br. (dzień gło-
sowania - niedziela): od 7.00 do 21.00.

Mapa z podziałem miasta Poznania 
na okręgi wyborcze

artykuły pochodzą z portalu poznan.pl
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ROL-DAN producent
systemów żaluzjowo roletowych.

achowy montaż oraz pro esjonalne 
usługi serwisowe.

P.P.H.U ROL-DAN
ul. Naramowicka 

 oznań
kom.   

apraszamy
pon piątek . .
so ota       . .

Oferujemy:
 rolety
 żaluzje 
 markizy
 zasłony greckie
 zasłony rzymskie
 nap dy roletowe
 plisy, erticale
 moskitiery
 ramy

AUTO-SZYBY VARIA
 - 

T el. 602 69 3 657
. owskie o 

       

www.szy ysa o odowepoznan.p

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

Poznań-Smochowice
ul. Ornecka 8
tel. 61 849-95-90
kom. 727-430-480
www.dentysta-rodzinny.pl

pełen zakres usług
nowoczesna protetyka

wybielanie lampą Beyond

DENTYSTA RODZINNY

Villa Mare to ekskluzywne apartamenty nad morzem, położone 
w Grzybowie koło Kołobrzegu. Do Państwa dyspozycji basen z 
podgrzewaną wodą, rozległy ogród z placem zabaw dla 
dzieci, parking. Obiekt jest otwarty cały rok.

Zapraszamy 

ul. Bluszczowa 5
Grzybowo/Kołobrzeg

Tel: +48 721 150 880 
www.villamare.com.pl

Poznań - ŁAWICA ul. Pana Twardowskiego 17 tel. 609-344-160

- rolety zewnętrzne
- plisy, wertikale
- moskitiery, markizy
- roletki materiałowe
- okna PCV, VEKA, ALUPLAST
- drzwi ALU, PCV, DREWNO
- napędy SOMFY, MOBILUS NAPRAWA ROLET I OKIEN

przy rondzie 
Bukowska/Skórzewska

RABAT
A PI

tel. (61) 8 552 662
tel. kom. 608 661 308tel. kom. 608 661 308

ul. Żytnia 4
www.pizzasky.pl

50%* * w lokalu lub dostawie

Realizujemy zamówienia  
w dostawie od 20 zł.   

Prosimy o zdanie kuponu 
kierowcy lub kelnerce .

PRZEDSZKOLE
…. z szacunkiem,niezwyczajne, 
jedyne takie… i kropka.

DWUKROPEK 
Grupa rozwojowa dla dzieci 
od 1,5-3 lat. Zajęcia popołudniowe 
raz w tygodniu. Od  6 listopada 2014.

Poznań Ogrody, ul. Kościelskiego 12
info@przedszkole-kropka.pl 

tel. 604 528 423, 608 508 580

www.przedszkole-kropka.pl


