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 paczka standardowa od 14 zł brutto
 paczka niestandardowa  od  brutto20 zł
 przesyłki gabarytowe  bruttood 30 zł
 zwrot pobrania
   - już w kolejnym dniu po doręczeniu
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wulkanizacja
serwis opon
komputerowe wyważanie kół
opony i felgi
regeneracja felg
przechowywanie opon i kół

poniedziałek - piątek
9:00 - 18:00

soboty
9:00 - 13:00
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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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na świecie

Paulo Coelho

Motto numeru:
„Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los”

tel. 61 822 18 02
kom. 602 39 66 58
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Bramy  Drzwi  Napędy
tel. (61) 810-66-28 tel./fax (61) 810-66-14
www.chemoplast.pl biuro@chemoplast.pl

P.P.H.U CHEMO-PLAST

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

 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, ZUS i inne

Szanowni Państwo,
 
 Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji wszystkim naszym Klientom oraz Mieszkańcom-
adresatom tej gazety życzymy:

„Cudownych świąt, dających radość i odpoczynek oraz nadzieję i wiarę, 
że Nowy Rok będzie szczęśliwy”

 W tym numerze gazety polecamy artykuł Piotra Bręborowicza o dekalogu świadomego pacjenta 
dotyczącego walki z chorobami serca. Zachęca do stosowania jego rad już dziś, ponieważ jutro może 
być za późno.
 Krzysztof Malengowski, mistrz medycyny niekonwencjonalnej, przedstawia mudry – specjalne pozycje 
dłoni i układy palców, które mają działanie energetyzujące, wzmacniającei profilaktyczne.
 Ponadto warto zapoznać się w okresie przedświątecznym ze sposobem czyszczenia przy użyciu 
innowacyjnej metody Aktywnej Piany oraz ofertą sylwestrową Restauracji OAZA w Strzeszynku
 
 Zapraszamy do dalszej współpracy stowarzyszenia, kluby, prywatnych przedsiębiorców i innych oraz 
gorąco zachęcamy tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają coś ciekawego do 
zaoferowania.
Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować pod nr telefonu: 505-528-144 
lub na maila: biuro@fachowcywmiescie.com.pl
                                               Agnieszka Juskowiak

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

tel. 515 550 833 - SPEC

* panele
* płyta KG

zewnętrzne
materiałowe
plisy, żaluzje   
zasłony rzymskie
wertikale
moskitiery

ROLETY

Dla emerytów i rencistów 
korzystne rabaty!!!

20 lat doświadczenia

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

609-659-932

KIEROWCĘ
kategorii C+E
ZATRUDNIĘ

Urząd Celny

Urząd Skarbowy

Tłumaczenia - wszystkie języki

Wydział Komunikacji

Tłumaczenia - wszystkie języki

 KOMPLEKSOWE OSUSZANIE 
BUDYNKÓW:

- izolacje 
  przeciwwilgociowe
- izolacje przeciw wodne
- naprawa powłok 
   izolacyjnych

- doradztwo techniczne
- iniekcja
- systemy wentylacji
- odgrzybianie ścian
- drenaże

tel. 609 270 132     michal-hydro-fob@wp.pl  

- wycinka drzew i krzewów

- zakładanie i pielęgnacja ogrodów

- odśnieżanie dachów i parkingów 

- wywóz śniegu, gałęzi, itd.

OKNA
DRZWI
FASADY
PARAPETY
ROLETY
BRAMY GARAŻOWE
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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
 

PRACOWNIA  
TECHNIKI-DENTYSTYCZNEJ 

„MARDENT”

protezy 
szkieletowe

mosty
korony

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

Marek Andrzejczak

Zapraszamy na konsultacje u lekarzy specjalistów:
• chirurg naczyniowy dr n. med. Przemysław Nowak
• chirurg naczyniowy dr n. med. Maciej Zieliński
• chirurg onkolog prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 
• choroby wewnętrzne dr n. med. Magdalena Ignaszak-Szczepaniak 
• dietetyk mgr Marta Stępień 
• endokrynolog, diabetolog dr n. med. Daria Baszko-Błaszyk
• ginekolog-położnik dr n. med. Zbigniew Ruszkiewicz 
• hematolog dr n. med. Lidia Gil 
• hipertesjolog dr n. med. Magdalena Ignaszak-Szczepaniak 
• kardiochirurg dr n. med. Bartłomiej Perek 
• kardiolog dr n. med. Piotr Bręborowicz 
• kardiolog dr n. med. Lech Paluszkiewicz 
• laryngolog dr Mikołaj Biłusiak 

Badania i zabiegi:
• badania krwi,
• EKG, 
• echo serca, 
• holter EKG, 
• holter ciśnieniowy,
• test wysiłkowy,
• kontrola stymulatorów, 
• USG piersi, 
• USG tarczycy, 

• medycyna estetyczna dr Olga Milbrandt 
• nefrolog dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk 
• neurolog  dr n. med. Adam Niezgoda 
• onkolog kliniczny dr Anna Szafryna-Kliwicka 
• onkolog kliniczny dr n. med.Elżbieta Bręborowicz 
• psychiatra dr n. med. Sebastian Kliwicki 
• pulmonolog dr n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska 
• radiolog dr n. med. Violetta Nowak 
• radioterapeuta-onkolog dr n. med. Elżbieta Nowakowska 
• reumatolog dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek 
• szczepienia dr n. med. Małgorzata Abramczyk
• torakochirurg dr Paweł Zieliński
• urolog dr Robert Kuźma

• USG brzucha, 
• USG doppler, 
• USG ginekologiczne,
• cytologia,
• biopsje piersi,
• biopsje tarczycy,
• biopsje węzłów chłonnych,
• odchudzanie,
• szczepienia,

• audiometria,
• tympanometria,
• konsultacje RTG i KT,
• badania profi laktyczne
• botoks, mezoterapia,
• peelingi, liposukcja 
• leczenie żylaków
• leczenie osteoporozy
  i inne
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Jak uniknąć 
zawału serca 
– dekalog świadomego pacjenta
Na co dzień słyszymy sporo o wprowadzaniu nowych, skomplikowanych zabiegów, wszczepialnych urzą-
dzeń czy doskonałych medykamentów. To dobrze, ale jest to medycyna naprawcza, a wszyscy dobrze 
wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka wydaje się mało „medialna”, dlatego nagłaśniana 
bywa głównie w czasie różnych, doraźnych akcji. Czasami odnoszę wrażenie, że jest to wiedza tajemna.

Niestety z powodu niewiedzy i lenistwa prze-
ciętny Kowalski poświęca zbyt mało uwagi 
i czasu działaniom prozdrowotnym, mając 
nadzieję, że „jakoś to będzie”, „że to mi się 
nie przytrafi”. Pokłada także nadmierną uf-
ność w możliwości medycyny – sądzi, że w 
razie czego przyjmie „cudowną pigułkę” lub 
pozwoli „przeczyścić sobie żyły”, więc po co 
ma się napinać i torturować zdrowym stylem 
życia? Z tego powodu Kowalski zwykle mą-
dry jest po szkodzie…
Czy można uniknąć zawału serca? To pyta-
nie nasz Kowalski zadaje sobie dopiero, gdy 
50 lat minęło jak jeden dzień, a przecież na 
zdrowe serce trzeba pracować latami. Nigdy 
jednak nie jest za późno na zmianę złych 
nawyków i rzucenie nałogów. To na pewno 
zmniejszy ryzyko wystąpienia pierwszego, czy 
też kolejnego zawału serca. Zainteresowanym 
zdradzę teraz formułę sekret eliksiru zdrowia. 
Jego składniki należy stosować regularnie, za-
chowując odpowiednie proporcje.
Żyj zdrowo! Ale cóż to oznacza? 
Po pierwsze – dbaj o swoje ciało – prawi-
dłowo się odżywiaj i utrzymuj właściwą masę 
ciała. Dieta powinna być zróżnicowana, peł-
nowartościowa, a podaż kalorii dostosowana 
do rzeczywistego zapotrzebowania. Szcze-
gólnie polecana jest tzw. dieta śródziemno-
morska. 
Po drugie – dbaj o kondycję. Jesteśmy stwo-
rzeni do ciągłego ruchu, a powszechny, sie-
dzący tryb życia jest dla nas wręcz zabójczy. 
Pamiętaj! Wrogami Twojego serca są Telewi-
zor, Komputer i Samochód. 
Po trzecie – nie truj siebie i innych! Palenie 
tytoniu, także bierne, sieje spustoszenie w 
układzie krążenia i innych narządach. Po-
dobnie nadużywanie alkoholu, zażywanie 
dopalaczy i narkotyków. Unikaj również nad-
używania leków przeciwbólowych.
Po czwarte – kontroluj swój organizm, tak 
jak swoje auto. Wykonuj badania kontrolne, 
nawet jeśli masz pełne poczucie zdrowia – 

wiele chorób rozwija 
się powoli i skrycie. 
Należy okresowo, 
zgodnie z zalece-
niami lekarza, ba-
dać m.in. ciśnienie 
tętnicze, stężenie 
cholesterolu i cukru 
we krwi oraz wyko-
nywać badanie EKG.
Po piąte – gaś pożar 
w zarodku. Jeśli wy-
stąpi u Ciebie nad-
ciśnienie tętnicze, 
cukrzyca lub zabu-
rzenia lipidowe, lecz 
je skutecznie, gdyż są 

to istotne czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy  
i w konsekwencji wystąpienia zawału.
Po szóste - unikaj i nie lekceważ infekcji. 
Rozważ coroczne szczepienie przeciw gry-
pie sezonowej, zwłaszcza gdy należysz do 
grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia jej 
powikłań. Obserwuje się zwiększenie czę-
stości występowania zawału serca wiosną i 
jesienią, właśnie w okresach przejściowych 
- „infekcyjnych”, co jest związane z destabi-
lizowaniem blaszek miażdżycowych przez 
proces zapalny.
Po siódme – małe wspomaganie. Jeśli wy-
stępują u Ciebie choroby układu krążenia 
lub ryzyko ich rozwoju i wystąpienia powi-
kłań (takich jak zawał serca, udar mózgu, 
śmierć sercowa) jest duże, rozważ ze swoim 
lekarzem regularne stosowanie aspiryny w 
dawce 75mg/dobę, o ile brak przeciwwska-
zań. Aspiryna zmniejsza ryzyko powstawania 
skrzeplin, które zamykając światło tętnicy, 
są zwykle bezpośrednio odpowiedzialne za 
wystąpienie zawału serca czy udaru niedo-
krwiennego mózgu.

Po ósme – zainteresuj się! W procesie edu-
kacji jesteśmy bombardowani masą mało 
użytecznych informacji. Uczymy się o stwo-
rzeniach dużych i małych, o tym jak żyli nasi 
przodkowie, czy też jak powstaje granit. Bo-
lesny i niezrozumiały jest jednak brak odpo-
wiedniej dawki informacji o funkcjonowaniu 
naszego ciała i chorobach. Dla własnego 
dobra poznaj więc podstawowe symptomy 
chorobowe. Świadomość objawów choroby 
wieńcowej i zawału serca może ocalić Twoje 
zdrowie i życie.
Po dziewiąte - jeśli musisz być mądry/a do-
piero po szkodzie, bo już przebyłeś/aś zawał 
serca, dokonaj rachunku sumienia, spowiedzi 
medycznej i wykonaj zadaną pokutę. Stosuj 
się więc do zaleceń lekarza – schudnij, jeśli 
masz nadwagę, zwiększ aktywność fizyczną, 
regularnie przyjmuj zalecone leki, aby zmniej-
szyć ryzyko powtórki z rozrywki. Nie daj się 
też oszukiwać „niekonwencjonalnym” cudo-
twórcom.
Dziesiąte – zawalcz o swoje serce i wpro-
wadź powyższe rady już dziś, już teraz. Jutro 
może być za późno.

Piotr Bręborowicz

  

Adres: 
ul. Marelińska 62/4, Poznań 

czynne w godzinach:
10:00 - 19:00

tel.: 61-222 90 50 
lub 0-512 460 975

GARNITURY
Stępniak

1987

Łęczyca k/P-ń
ul. Poznańska 20
tel. 61 677 22 14
kom. 888 107 307
pn-pt 10-18 sob 9-14
Poznań
ul. Górna Wilda 83
kom. 608 449 656
pn-pt 10-18 sob 10-14

P
R
O
D
U
C
E
N
T

www.garniturystepniak.pl

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE 
- szycie garniturów, marynarek męskich

Łęczyca, te l. 606 509 565
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- WIGILIE I PRZYJĘCIA NOWOROCZNE 
   DLA FIRM

- BAL SYLWESTROWY!

- ZABAWA WALENTYNKOWA – 14 lutego 

- PODKOZIOŁEK – 17 lutego

- przyjęcia rodzinne
- imprezy integracyjne
- świetna kuchnia, piękne wnętrza, malownicza okolica

Restauracja Oaza                           
ul. Koszalińska 15, Poznań 
                                                                                                        

tel: 601 70 30 80
       tel:(61) 848 31 29, (61) 848 31 45

oaza@strzeszynek.pl  
www.strzeszynek.pl

WIĘCEJ NA: 

www.strzeszynek.pl 

oraz na 

ŚWIĘTA I KARNAWAŁ 
W RESTAURACJI  OAZA 

  

www.werandafamily.com 
catering@werandafamily.com +48519340893

www.werandadeli.com 
deliandgifts@werandafamily.com

Podaruj najbliższym 
magię świątecznych 

prezentów 

Paderewskiego 7 Poznań
Stary Browar Półwiejska 32  Poznań 

Strzelnica MAGNUM

Strzelnica, broń, amunicja, klub 
strzelecki oferuje:
szkolenia dla firm

imprezy integracyjne
wieczory kawalerskie itp.

tel. 602 510 468
Poznań, Witosa 45 (wyjazd od ul. Dojazd 6)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat

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
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ie
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cz
ą 

sięPOZNAŃ, UL. LĘBORSKA 47

TEL. 600-381-775
WWW.DOLCEMEDICAL.PL
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Metoda Aktywnej Piany 
- nowoczesna metoda czyszczenia
Czas schnięcia 
Innowacyjna metoda Aktywnej Piany pozwala na 
skuteczne wyczyszczenie sofy, kanapy czy dywa-
nu bez użycia wody. Dzięki temu czas schnięcia 
wynosi ok. 2 godzin. Podczas czyszczenia po-
wierzchni odkurzaczem piorącym czas schnięcia 
jest o wiele dłuższy, czesto jest to cały dzień.
Usuwanie zabrudzeń – efekt czyszczenia
Aktywna Piana doskonale rozpuszcza brud dzię-
ki czemu efekt czyszczenia jest bardzo dobry.  

Używając oryginalnych środków i urządzeń czysz-
czących przywracamy przybrudzonym meblom 
tapicerowanym oraz dywanom żywość kolorów i 
nowy, czysty wygląd.
Minusem używania odkurzacza piorącego jest 
fakt, że podczas czyszczenia wtłaczana jest duża 

ilość wody, co niestety często 
doprowadza do nadmiernego 
przemoczenia powierzchni, a w 
konsekwencji do późniejszego 
„wybijania” plam.
Możliwość czyszczenia 
delikatnych materiałów 
np. wełna
Srodki używane podczas czysz-
czenia Aktywną Pianą są cer-
tyfikowane. Są bezpieczne dla 
delikatnych materiałów takich 

jak np. wełna dzięki czemu również takie po-
wierzchnie można tą metodą skutecznie wy-
czyścić. Czyszczenie dywanu wełnianego przy 
użyciu odkurzacza piorącego może skończyć się 
trwałym uszkodzeniem materiału.

Zamów skuteczne czyszczenie Aktywną Pianą !

Tel. 511 777 442
Zakres usług :
Czyszczenie:
- tapicerki meblowej  
  (sofy, kanapy, krzesła)
- dywanów  
- tapicerki samochodowej

Mycie okien

Bezpłatny dojazd 

na terenie Poznania 

i okolic.

Metoda/cecha

Metoda 
Aktywnej Piany

Metoda 
ekstrakcyjna 

Czas schnięcia

cały dzień

+ powierzchnia 
sucha już po 2 h !

+ skutecznie usunięte 
wszelkie zabrudzenia, efekt 

natychmiastowy

- powierzchnia mocno 
przemoczona, ryzyko 

„wybijania” podczas schnięcia

Usuwanie zabrudzeń – 
efekt czyszczenia

Możliwość czyszczenia delikatnych 
materiałów np. wełna

+

_

Inne

Podczas czyszczenia 
usuwane są wszelkie 

zabrudzenia, alergeny 
i roztocza. Czyszczona 

powierzchnia odzyskuje 
żywość kolorów

Czyszczenie mebli tapicerowanych i dywanów Pralnia Dywanów
www.milowski.pl 

ul. Wołczyńska 56  ul. Lechicka 44 
  tel. 61 877 66 72

ul. Wołczyńska 56  

mechaniczne 
trzepanie
  pranie

  płukanie
  wirowanie

  suszenie

•	badanie	pod	kontem	zagrożenia	chorobami
•	podniesienie	wartości	sprzedawanych		
	 budynków
•	wykrywanie	wad	ukrytych	przed	zakupem	
		(budynki	i	działki)
•	pomoc	przy	udzieleniu	kredytu
•	pośrednictwo	i	wycena	przy	sprzedaży	
		oraz	zakupie	nieruchomości
•	osuszanie	budynków

EKSPERTYZY MYKOLOGICZNE DOMÓW 
(przy sprzedaży oraz zakupie)

tel. 502-655-846
tel. 61 843-02-30

Poznań-Ogrody
www.geoleg.pl

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”

USŁUGI INSTALACYJNE
KOMPLEKSOWE REMONTY, AWARIE I DROBNE 

PRACE W ZAKRESIE

  
tel. 502 619 185 

- ins. wod-kan-gaz-co
- montaż kuchenek gazowych i junkersów
- wymiana armatury łazienkowej

Poznan-Ogrody,  ul. Żeromskiego 9 








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

CYKLINOWANIE 
UKŁADANIE PARKIETU  

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

USŁUGI KARCHER

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

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

DREWNO KOMINKOWE

tel. 661-  977 - 269
USŁUGI RĘBAKIEM

www.travdar-poznan.pl
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MIAŁEŚ WYPADEK? 
 ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SPRAWĘ!

OFERUJEMY BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE. 
NIE POBIERAMY ZALICZEK.

Niejednokrotnie nie wiesz, że możesz otrzymać 
odszkodowanie jeżeli:
  byłeś poszkodowanym w wypadku lub kolizji - jako kierowca, pasażer
  pieszy, rowerzysta, motocyklista 
  doznałeś obrażeń ciała na skutek dziury w chodniku,
  ucierpiałeś w wypadku w rolnictwie,
  nie ustalono sprawcy wypadku komunikacyjnego,
  podczas wypadku nie miałeś zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  Twój bliski zginął w wypadku.
Pamiętaj!
  Przed uzyskaniem należnego odszkodowania możesz zwrócić się 
  do nas z prośbą o     zaliczkowe wyłożenie pieniędzy niezbędnych 

Tobie do zakupu sprzętu

 

  czy pokrycia kosztów 

  Dzieci do lat 13 poszkodowane w wypadku komunikacyjnym ZAWSZE 
  odszkodowania, nawet jeżeli spowodowały wypadek.

  Nie musisz być ubezpieczony, aby uzyskać odszkodowanie.

rehabilitacyjnego 

mają prawo do 

ZADZWOŃ
506 020 506, 501 705 602

odpłatnej rehabilitacji. 

KIEROWNIK 
BUDOWY
tel. 668-142-857

Drobne usługi krawieckie
 Prasowanie koszul męskich
Domowe przetwory na zimę
 Lektorat z j. rosyjskiego

SMOCHOWICE - tel. 503 770 633

www.oknauzywanepoznan.pl

tel. 512-135-789

usługi koparko-ładowarką
niwelacja terenu

wywóz gruzu
wycinka drzew 

wyburzenia 

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

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

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

elewacje
prace remontowe
systemy dociepleń
prace wykończeniowe
modernizacje budynków

SALON PIELĘGNACJI
I STRZYŻENIA PSÓW

Poznań - Ławica
os. Poetów

ul. Gałczyńskiego 23
NA PRZECIWKO LASKU MARCELIŃŚKIEGO

proszę wcześńiej dzwonić: 502 131 336

ZAPRASZAMY
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Poznań, ul. Niestachowska 1  tel. 61 847 58 21
pn-pt  7.00-16.00   sob. 8.00-14.00

SPRZEDAŻ ŻYWYCH RYB
karp    pstrąg    tołpyga    szczupak

amur    sum    jesiotr 
... i inne ryby słodkowodne

12 13

Do coraz częstszych napięć nerwowych przy-
czyniają się między innymi śródmiejski ha-
łas, muzyka i zawrotne tempo życia. Tempo 
współczesnego życia wywołuje przemęcze-
nie, niepokój i zdenerwowanie. Powstające 
stresy są chorobotwórcze. W medycynie 
akademickiej człowiek nie zawsze znajduje 
pomoc, której potrzebuje. Gimnastyka i sport 
dają dużo, ale nie wszystko. Eliminują wpraw-
dzie skutki ubóstwa ruchowego, ale ich od-
działywanie na psychikę jest niestety tylko 
efektem ubocznym, dlatego też sięgano do 
źródeł nieznanych człowiekowi naszej cy-
wilizacji. Czasy nam współczesne tak wiele 
uwagi poświęcają człowiekowi, często mówi 
się i pisze o godności człowieka, jego spra-
wach, osiągnięciach cywilizacyjnych, troskach 
i nadziejach. Pomimo bowiem ogromnych 
osiągnięć w dziedzinie medycyny i nowocze-
snych metod terapeutycznych nie zdołano 
zaradzić ludzkiemu cierpieniu, cierpienie i ból 
dotykają człowieka chorego, ale stają się tak-
że aktualnym wyzwaniem dla ludzi zdrowych 
i sprawnych fizycznie, bowiem spotkanie z 
człowiekiem chorym zwłaszcza ciężko lub 
nieuleczalnie chorym, skłania do głębokiej re-
fleksji nad losem i życiem każdego chorego. 
Różne metody medycyny niekonwencjonal-
nej wychodzą naprzeciw obecnej sytuacji, i 
tak ćwiczenia Joga – Mudry, które narodziły 
się w Indiach – leczą dolegliwości fizyczne, 
poprawiają samopoczucie, ułatwiają koncen-
trację i zapamiętywanie, uwalniają od stresu 
i zmęczenia.
Czym są mudry? To specjalne pozycje dłoni i 
układy palców, które mają działanie energety-
zujące, wzmacniające i profilaktyczne. Mudry 
leczą nerwice, szybko uwalniają od stresu i 
jego skutków.

1. Mudra Wiedzy
Sposób wykonania: palec wskazujący lekko 
dotyka opuszki kciuka, pozostałe trzy palce są 
wyprostowane, lecz nie napięte. Mudrę wyko-
nujemy jednocześnie obiema dłońmi.

Zastosowanie: usuwa niepokój, przygnębie-
nie, poprawia myślenie i umiejętność koncen-
tracji, wzmacnia pamięć, doskonale poma-
ga przy zaburzeniach snu oraz depresjach 
i wysokim ciśnieniu krwi. Podstawą prawie 

wszystkich naszych pro-
blemów zdrowotnych są 
problemy duchowo-psy-
chiczne - wykonywanie tej 
mudry wzmacnia ducho-
wo, działa też regenerują-
co na organizm i sprzyja 
podwyższeniu naszego 
potencjału energetyczne-
go. Jednym słowem odra-
dza nas.

2. Mudra Ziemi
Sposób wykonania: 
łączymy opuszkami palec serdeczny i kciuk, 
lekko je przyciskając. Pozostałe palce są 
swobodnie wyprostowane. Mudrę wykonuje-
my jednoczenie obiema dłońmi.

Zastosowanie: poprawia stan psychiczny or-
ganizmu, szczególnie dobrze przeciwdziała 
słabościom psychicznym i stresom. Dzięki jej 
stosowaniu można podnieść własną samo-
ocenę, zaufanie do siebie samego, pozbyć 
się kompleksów oraz wzmocnić poczucie 
stabilności i pewności. Ułatwia obiektywną 
ocenę własnej osobowości, a także chroni 
przed skutkami wszelkich negatywnych, ze-
wnętrznych wpływów energetycznych.

3. Mudra ratująca życie – Pierw-
sza pomoc przy ataku serca
Wykonywanie tej mudry powinniśmy na-
uczyć się wszyscy, bo jej znajomość może 

pomóc w uratowaniu życia nam samym, na-
szym bliskim i znajomym.
Sposób wykonania: palec wskazujący zgi-
namy tak, by czubkiem dotknął podstawy 
kciuka. Równocześnie łączymy opuszkami 
palec środkowy i serdeczny. Mudrę wykonu-
jemy jednocześnie obiema dłońmi.

Zastosowanie: stosowanie tej mudry zaleca 
się przy różnego rodzaju atakach, zawałach i 
mniej groźnych niedomaganiach serca. Gdy 
coś takiego nastąpi, należy szybko wykonać 
tę mudrę obiema dłońmi, a przyniesie to na-
tychmiastową ulgę.

Medycyna Niekonwencjonalna 
jako Nadzieja

Szybki rozwój cywilizacji znacznie zmienił tryb życia człowieka doprowadzając nie tylko do pozy-
tywnych, ale i negatywnych zmian. Współczesny człowiek żyjący w mieście pozbawiony jest ciszy, 
spokoju, świeżego powietrza, a w dużej mierze także pracy fizycznej.

Naukę o mudrach współcześnie opracował 
Keshav Dev, słynny mistrz jogi z New Delhi.
Malengowski Krzysztof
Mistrz Medycyny Niekonwencjonalnej

TELEFON ZAUFANIA  
tel. 530-176-258 czwartek 17.00 / 9.00

ZAPRASZAMY NA:

Dla dzieci: 
Balet, Rytmika, Hip - hop, 
Taniec nowoczesny, 
Pierwszy taniec, Taniec dla par

Taniec brzucha
Latino solo
Tango oriental Solo
Street dance 

Ruszyły zapisy
z tą ulotką

-10% na karnet

KONTAKT
tel. 797 199 828

ADRES
ul. Promienista 104
60-142 Poznań
Filia w Wirach www.twister-poznan.pl

twister-poznan@o2.pl

salon pieknosci

»ELIZABETH«

Godziny otwarcia:
pon-pt 9.00-19.00, sob. 8.00-14.00

PROMOCJE SYLWESTROWE
zrób prezent bliskiej osobie

zapraszamy
Poznań-Smochowice 
ul. Owczarska 32/ narożnik ul. Darłowskiej

tel. 61 848 96 32, tel. 500-620-844

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

www.oknauzywanepoznan.pl
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OSK „ZAWODOWIEC”

PONAD 70% 
POZYTYWNYCH EGZAMINÓW!

  

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU 

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

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

Jest szansa na wieżę widokową 
w Katedrze Poznańskiej!
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny i 
arcybiskup metropolita poznański Stani-
sław Gądecki uzgodnili szczegóły doty-
czące stworzenia tarasu widokowego w 
wieży Katedry Poznańskiej. Arcybiskup 
przyjął koncepcję przystosowania wieży 
z propozycją kosztorysu przygotowane 
przez Urząd Miasta Poznania. Teraz ra-
zem, Miasto i Archidiecezja, będą starały 
się o finansowanie inwestycji ze fundu-
szy zewnętrznych, w tym unijnych.
„Wiemy, że wieża Poznańskiej Katedry to 
świetny punkt widokowy. Koszt prac przysto-

sowawczych szacujemy na około 1,5 milio-
na złotych. Mamy przygotowaną koncepcję, 
kosztorys i potrzebne uzgodnienia. Przybliża 
się więc dzień, w którym poznaniacy i turyści 
będą mogli zobaczyć przepiękną panoramę 
Poznania, z tak ważnej wieży w Mieście” - 
mówi prezydent Poznania Ryszard Grobelny. 
„Stworzenie przestrzeni widokowej w wieży 
katedralnej będzie nowym, dodatkowym ma-
gnesem przyciągającym do Ostrowa Tum-
skiego. Miejsca symbolicznego dla historii ca-
łej Polski. To też jeden z najbardziej śmiałych 
pomysłów rewitalizacyjnych w Poznaniu” - do-

daje prezydent Grobelny.
Projekt koncepcyjny przystosowania północ-
nej wieży Katedry dla ruchu turystycznego 
(urządzenia punktu widokowego) opracowa-
ny został przez Zespół pod kierunkiem prof. dr 
hab. inż. arch. Mariana Fikusa.

PMX

artykuły pochodzą z portalu poznan.pl
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AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.pl

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
NA PIZZĘ

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

   
tel. 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

RADIO
TAXI

196-22

PORSN TUA  R PT R YEI WN AE TZ NS EE GZ ORZ

196-22
www.taxi.com.pl

10% RABATU!

Z TYM KUPONEM NA W
YROBY

NIEREFUNDOWANE

ROL-DAN producent
systemów żaluzjowo-roletowych.
Fachowy montaż oraz profesjonalne 
usługi serwisowe.

P.P.H.U ROL-DAN
ul. Naramowicka 68
61-622 Poznań
kom. 501 420 552

Zapraszamy:
pon-piątek 8.00-16.00
sobota       8.00-14.00

Oferujemy:
- rolety
- żaluzje 
- markizy
- zasłony greckie
- zasłony rzymskie
- napędy roletowe
- plisy, verticale
- moskitiery
- bramy


