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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

zewnętrzne
materiałowe
plisy, żaluzje   
zasłony rzymskie
wertikale
moskitiery

ROLETY

Dla emerytów i rencistów 
korzystne rabaty!!!

20 lat doświadczenia

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

POZNAŃ-PODOLANY
ul.Druskienicka 12a
C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61842-67-57

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-19

POZNAŃ- WOLA 
ul. Tatrzańska 1/5

C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61849-93-10

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-20
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PLAZA I piętro
(przy schodach do kina)
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

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.

Agnieszka Juskowiak

Szanowni Państwo,
 
  Z okazji Nowego Roku życzę Państwu zdrowia, samych wspaniałych dni, wszelkiej 
pomyślności i satysfakcji z podejmowanych wyzwań!
 
                   Miesięcznik „Fachowcy w mieście” potwierdza na co dzień  swoją przydatność 
w naszej dzielnicy. Oprócz reklam zawsze prezentuje kilka artykułów z najróżniejszych dziedzin. 
Tym razem warto zwrócić uwagę na program Kliniki ESTETICo, która oferuje pełen zakres 
podstawowych zabiegów kosmetycznych, które wzajemnie uzupełniają się z zaawansowanymi 
zabiegami kosmetologii estetycznej, medycyny estetycznej, dietetyki, fizjoterapii oraz podologii. 
Klinika proponuje nie tylko relaks podczas zabiegów pielęgnacyjnych, ale również poprawę 
mankamentów sylwetki, niedoskonałości skóry czy walkę z upływającym czasem.
W kolejnej gazetowej odsłonie Małgorzata Remlein, psycholog, stawia i próbuje odpowiedzieć na 
pytania: dlaczego młodzież sięga po narkotyki? Jak poznać, że dziecko pali marihuanę? Gorąco 
polecam!
KaMaDanish Style w Galerii Sucholeskiej proponuje modę duńską, która jest jedyną w swoim 
rodzaju i doskonale rozpoznawalną. Dzięki swojemu niezwykłemu charakterowi pokochała ją cała 
Europa i usilnie stara się ją naśladować, co może wyjść wszystkim tylko i wyłącznie na dobre.

                                                                                                            Zapraszam do współpracy.
Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 
505-528-144 lub na e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl.
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Darmowy prąd ze słońca

-Oddz i a ł  Poz nań
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Zapomnij o rachunkach za energię elektryczną

665-269-940Kontakt:     

Okna Rolety

Regulacja i konserwacja
Regulacja drzwi PCV / ALU
Wymiana szyb
Wymiana uszczelek
Pomiar i montaż MOSKITIER
Montaż zatrzasku balkonowego
Montaż klamki z kluczykiem
Montaż nawiewników

Serwis Okienno-RoletowTOMOGATOMOGA y

Pomiar i montaż rolet
Naprawa
Wymiana pasków
Wymiana zwijaczy
Montaż silników
Wymiana / Naprawa płaszcza

.

.

..

..

..

..

..

..

Narkotykami nazywamy nielegalne substancje 
psychoaktywne. Prym wiedzie marihuana zwa-
na trawą, zielskiem, ziołem, maryśką, gandzią, 
grassem - jest zieloną, brązową lub szarą mie-
szanką wysuszonych i poszatkowany liści, łodyg, 
nasion, głównie kwiatów konopi. Mocniejszą 
postać tego narkotyku, czyli sprasowaną żywicę 
tej rośliny, nazywamy haszyszem. Marihuana i 
haszysz zawierają związek znany w skrócie jako 
THC. Właśnie ta substancja wywołuje euforię i 
stan głębokiego zrelaksowania. Czasami dilerzy 
narkotykowi wzbogacają ją o inne narkotyki. Ma-
rihuanę się pali - po zrobieniu papierosa (zwane-
go skrętem lub jointem) lub w fajce wodnej. Mło-
dzież stosuje ten narkotyk z wielu przyczyn. Duży 
wpływ mają rówieśnicy i chęć dopasowania się 
do grupy, część nastolatków chce w ten sposób 
zwalczyć lęk, depresję czy nudę. W końcu dziec-
ko staje się ofiarą marihuany, uzależniając się 
od niej i nie mogąc samodzielnie przerwać tego 
nałogu. W przypadku nastolatków stosujących 
marihuanę prawdopodobieństwo, że sięgną po 
inne „twarde” narkotyki jest większe. Marihuana 
potrafi mocno zaszkodzić i to już za pierwszym ra-
zem, kiedy jeden joint może być przyczyną ostre-
go lęku i myśli paranoidalnych. Wszyscy wiemy, 
że nie wolno wsiadać za kierownicę po wypiciu 
alkoholu, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
że dotyczy to także marihuany, która również 
wpływa niekorzystnie na percepcję i czas reakcji. 
Ponadto dym powstający podczas palenia mari-
huany zawiera wiele substancji rakotwórczych, 
tych samych, co w dymie tytoniowym. Marihu-
ana upośledza czynność limfocytów - komórek 
układu odpornościowego w płucach - jest przy-
czyną przewlekłego kaszlu, zwiększa ryzyko in-

fekcji. Podejrzewa się także, że przyspiesza utratę 
komórek odpowiedzialnych za pamięć w mózgu. 
Pojawia się też coraz więcej danych wskazujących 
na związek tego nałogu z rozwojem zaburzeń lę-
kowych, depresji, a nawet schizofrenii. 

Jak poznać, że dziecko pali marihuanę? 
Pozornie niewinne sygnały (zmiana środowiska, 
niechlujny wygląd, pogorszenie ocen) mogą 
świadczyć o problemie naszego dziecka - uza-
leżnieniu od alkoholu, dopalaczy czy marihuany. 
Często wskazują na to objawy pośrednie: fifki, 
bibułki w szufladzie, dziwny zapach unoszący się 
w pokoju nastolatka i używanie przez niego du-
żej ilości środków zapachowych  - w celu zama-
skowania woni marihuany. A także stosowanie 
kropli do oczu w celu zmniejszenia przekrwienia 
spojówek, charakterystycznego objawu dla tego 
nałogu. Poza czerwonymi oczami, rodzic może 
zwrócić uwagę na zawroty głowy i trudności w 
chodzeniu, nieustanne śmianie się bez powodu, 
trudności w przypomnieniu sobie najprostszych 
faktów. Zastanowić mogą zmiany w zachowaniu: 
wycofanie się, obniżony nastrój, zmęczenie, cza-
sami wrogość i ogólne pogorszenie stosunków 
z członkami rodziny i znajomymi dziecka. Wska-
zówką mogą być też gorsze oceny w szkole, waga-
ry, utrata zainteresowania sportem, pogorszenie 
apetytu i zaburzenia snu - bezsenność w nocy, 
podsypianie w dzień. 
Niestety zazwyczaj reagujemy zbyt późno, bo 
gdy zauważymy niepokojące objawy wtedy do-
wiadujemy się, że nasze dziecko jest już uzależ-
nione. Często wpadamy wtedy w przerażenie, 
krzyczymy, obwiniamy znajomych dziecka, szkołę 
i nauczycieli. Nie stawiamy na profilaktykę, a to 

błąd. Od dawna wiadomo, że najlepszą ochro-
ną jest zapobieganie zagrożeniom - stworzenie 
dziecku takiego domu, w którym będzie czuło 
się bezpiecznie i relacji, w której ma ono za-
ufanie do rodziców i rozmawia z nimi o swoich 
problemach. Bardzo istotne jest także poważne 
traktowanie problemów dzieci przez opiekunów. 
Warto uświadomić sobie, że kłopoty nastolatka w 
szkole, zawody sercowe czy trudności w odnajdy-
waniu się w grupie są podobne do naszych pro-
blemów czy to z szefem w pracy, niespełnieniu 
w miłości czy trudności w nawiązywaniu i utrzy-
mywaniu relacji z innymi ludźmi. Nie lekceważmy 
kłopotów dzieci, dla nich są one najważniejsze i 
mogą być powodem sięgania po alkohol, leki czy 
narkotyki. Dzieci, z czego wielu dorosłych nie zda-
je sobie sprawy, naśladują sposoby rozwiązywa-
nia problemów „po dorosłemu” biorąc przykład, 
który widzą w domu.

Niestety, nie ma magicznej różdżki, która pomoże 
rodzicom w walce z używaniem marihuany przez 
dzieci. Pomóc może aktywne włączenie się w ży-
cie dziecka, otwarta komunikacja z przekazaniem 
informacji o szkodliwych następstwach nałogów i 
jasne, konsekwentne wyrażenie swojej dezapro-
baty dla nich.
                                                Małgorzata Remlein             
                                                                psycholog      
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psycho-
terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 

   Gabinet Psychologiczny  
       tel. 660-140-488 lub 

 malgorzataremlein.pl

Dlaczego młodzież 
sięga po narkotyki?

i sprawdź
super ceny!

Odwiedź nas

ul. Druskienicka 12A
Podolany (Galeria Handlowa Piotr i Paweł)

Tutaj ubierzesz się

w rozmiarach 36-54!
modnie i niedrogo

VOCAL STUDIO

nabór do nowego zespołu wokalnego
zajęcia indywidualne

jazz/pop/rock
piosenka artystyczna

tel. 791 266 782

www.facebook.com/steinbergstudio

Poznań-Podolany ul. Żniniewiczów 4

AKUMA
SERWIS PLUS

UL. OBORNICKA 252

Tel. 61-876-56-14
Kom. 509-791-406

Tel. 61-822-60-90
Kom. 512-298-833

zapraszamy:  pn-pt 9-17  sob 10-14

nowe oponyw super cenach

WULKANIZACJA AKUMULATORY

FRYZJER
DLA PSIAKA

 
Zaskoczymy Cię!
fachowością ,
świeżością kwiatów,
i oczywiście cenami.

pon-sob  9:30 - 18:00
Poznań - Wola ul. Lednicka 9

Zapraszamy do przyjaznej 
i innowacyjnej kwiaciarni 

„FLORI-STUDIO” Anna Piosik.

Chętnie dowieziemy Twoje kwiaty 

Nie  przepłacaj ! 

Przyjdź lub zadzwoń 501-422-226 
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Klinika ESTETICo oferuje pełen zakres pod-
stawowych zabiegów kosmetycznych, które 
wzajemnie uzupełniają się z zaawansowa-
nymi zabiegami kosmetologii estetycznej, 
medycyny estetycznej, dietetyki, fizjoterapii 
oraz podologii. W Naszej Klinice mogą się 
Państwo nie tylko zrelaksować podczas za-
biegów pielęgnacyjnych, ale również popra-
wić mankamenty sylwetki, poprawić niedo-
skonałości skóry czy walczyć z upływającym 
czasem. Jedna z naszych klientek niedaw-
no ukończyła 100-dniowy program redukcji 
masy ciała pod ścisłą kontrolą dietetyka i wal-
ki z niedoskonałościami skóry, o które zadbali 
kosmetolodzy.
Klientka poddana była zabiegom Endermo-
logii LPG, które miały na celu wymodelować 
sylwetkę. Badania kliniczne wykazują, że li-
pomassage aktywuje adipocyty (komórki 
tłuszczowe) poprzez receptory β, w celu wy-
wołania lipolizy (uwalniania tłuszczu), rozbija 
nagromadzoną tkankę tłuszczową, wygładza 
cellulit i zwiększa wymianę płynów.
Raz w tygodniu wykonywana była liposukcja 
ultradźwiękowa - Cavi-Lipo. To najlepsza i 

najskuteczniejsza metoda nieinwazyjnego 
miejscowego odchudzania. Jest to jedyna 
rekomendowana metoda do walki z nad-
wagą i otyłością, które są refundowane jako 
możliwość bezinwazyjnego odchudzania w 
krajach skandynawskich między innymi w 
Dani i Szwecji. Fala ultradźwiękowa uderza w 

komórki tłuszczowe, a ich zawartość zaczyna 
dynamicznie zmieniać swój stan i objętość. 
Gdy objętość się powiększa powstają pęche-
rzyki, zwane bąblami kawitacyjnymi. Pęche-
rzyki zwiększają swoją objętość, a następnie 
pękają uwalniając rozpuszczony tłuszcz do 
przestrzeni międzykomórkowych, skąd zo-
staje bezpiecznie usunięty drogami limfatycz-
nym.
Ponadto w Klinice zastosowanokarboksyte-
rapię. To zabieg polegający na wprowadzeniu 
pod skórę dwutlenku węgla. Dwutlenek wę-
gla w medycynie jest wykorzystywany od kil-
kudziesięciu lat. W latach 30-tych francuscy 
kardiolodzy z uzdrowiska Royat zastosowali 
go u pacjentów z niewydolnością żylną. W la-
tach 90-tych dwutlenek węgla zaczęto poda-
wać śródskórnie lecząc zmiany troficzne skó-
ry w przebiegu miażdżycy i cukrzycy. Okazało 
się, że gaz wprowadzany pod skórę poprawia 
również jej stan i wygląd. Dwutlenek węgla 
zaczęto wykorzystywać w medycynie es-
tetycznej do walki z: cellulitem, nadmiarem 

tkanki tłuszczowej, rozstępami, łuszczycą, 
wypadaniem włosów czy wiotkością i starze-
niem się skóry. Z uwagi na dużą wrażliwość 
komórek tłuszczowych na iniekcje CO2, 
wprowadzony do tkanki częściowo zmienia 
się w kwas węglowy, który rozpuszcza ko-
mórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie pro-
wadzi do wzmożonego drenażu limfatyczne-
go leczonego obszaru, poprawy metabolizmu 
i wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten 
prowadzi do zmniejszenia liczby komórek 
tłuszczowych i wymodelowania sylwetki. Na-
tomiast odnowienie komórek skóry i stymula-
cja syntezy kolagenu skórnego prowadzi do 
wygładzenia powierzchni skóry i usunięcia 
“skórki pomarańczowej”.
W trosce o Państwa zdrowie zapewniamy 
najwyższe standardy higieniczne naszych 
usług. Zabiegi wykonujemy w jednorazowych 
rękawiczkach, a narzędzia, których używamy 
podczas zabiegów każdorazowo dezynfeku-
jemy i sterylizujemy w autoklawie.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ko-
smetologiczne, w których podpowiemy, które 
zabiegi są najlepsze dla Państwa skóry.

  

KLINIKA KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ ESTETICo

Suchy Las, ul Obornicka 85
(Galeria Sucholeska)

609 657 769
 klinikaestetico.pl

ul. Straży Ludowej 37, Poznań
tel. 61 66 88 444 
fax: 61 66 88 445
www.pco-poznan.pl
recepcja@pco-poznan.pl
czynne: pon.-pt. 8.00-20.00

SZPITAL JEDNEGO DNIA:
usuwanie migdałków gardłowych i podniebiennych
korekta przegrody nosowej 
operacyjne leczenie zatok
inne zabiegi laryngologiczne w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym
chirurgia naczyniowa (także laserowe operacje żylaków)
operacje przepukliny
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO PORADNI:
laryngologicznej
nefrologicznej
naczyniowej
chirurgicznej

KONSULTUJĄ I OPERUJĄ NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALIŚCI Z ZESPOŁU PROF. W. SZYFTERA

NOWOŚĆ ! SIALOENDOSKOPIA w leczeniu ślinianek

bezpłatne

konsultacje 
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Poznań-Ogrody 
ul. Szczęsna 13 

wejście od 
ul. Nowina

SPECJALISTA

lek. med. Alfred Hess

Wystawiam recepty ulgowe

Poznań os. Przyjaźni 21 N/144 
vis a vis „Galerii Pestka” 

obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”
codziennie od godz 8.00

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy, grzybicy, alergii, 
chorób skóry, włosów i paznokci, chorób 

przenoszonych drogą płciową.
USUWANIE: kurzajek, brodawek, klykcin, 

włókniaków, naczyniaków, mięczaków 
zakaźnych itp.

GABINET KOSMETOLOGII 
ESTETYCZNEJ CYKAS

• Laserowe usuwanie grzybicy
• Foto odmładzanie
• Depilacja laserowa
• Niechirurgiczny „skalpel” plazma
• Usuwanie brodawek i rozstępów

ESTETYCZNEJ CYKAS

Niechirurgiczny „skalpel” plazma
Usuwanie brodawek i rozstępów

Poznań - Podolany     ul. Kopczyńskiego 3     tel. 696-833-37, 532-846-419     www.cykas.pl

Poradnia Dietetyczna
mgr Agnieszka Tomaszewska

Dietetyk kliniczny

tel. 600-899-435
ul. Strzeszyńska 196, Poznań-PODOLANY

www.poradnictwo-dietetyczne.pl

poradnictwo żywieniowe i dietoterapia

pełen zakres usług
protetyka 
implantologia

KUPON RABATOWY
na wszystkie usługi stomatologiczne
*do wykorzystania do 31.10.2015 r.

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn, Wt, Pt - 10:00-19.00

Śr - 10:00-15:00, Czw-14:00- 19:00
www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

cyfrowy rtg

ul. Zakopiańska 91
Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

SALON SIECIOWY
BEAUTY DOG

pon-pt. 10-17
sob.- 9-13

Poznań-OGRODY
ul. Bukowska 113/A 

(wejście i parking od ul. Pięknej)

www.salonsieciowybeautydog.com

SALON SIECIOWY

(wejście i parking od ul. Pięknej)

www.salonsieciowybeautydog.com
tel. 531-642-540

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn-Pt - 10:00-19:00

 
www.stomatologiabakowscy.pl
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cyfrowy rtg

ul. Zakopiańska 91 
Poznań - Podolany
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www.kamieniarstwo-andlok.pl

HYDRAULIK
AWARIE-REMONTY-NOWE

TEL. 790 80 80 30

INSTALACJE

KOTŁOWNIE
wod-kan, c.o., gaz

modernizacje

kirek55@gmail.com

8% Vat na usługi z materiałem
NAPRAWY I AWARIE

         styczeń 2017 
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LECH BRUK
Realizacje nawierzchni 

brukowych

tel. 609-021-605

KOSTKA 
BRUKOWA

ul. Malwowa 87
Poznan

Godziny otwarcia: 
pn-pt 8-16, sob 9-14

Telefon:
618 67 70 33

24h: 516 067 066
www.funer-art.plpn-pt 8-16, sob 9-14 www.funer-art.pl

,

Instalacje elektryczne - Serwis elektroniki
- Serwis telefonów, tabletów, laptopów itp.
- Optymalizacja rachunków za prąd
- Monitoring, alarmy

tel. 505-442-761    www.kru-faz.pl

Poradnia Dietetyczna
mgr Agnieszka Tomaszewska

Dietetyk kliniczny

tel. 600-899-435
ul. Strzeszyńska 196, Poznań-PODOLANY

www.poradnictwo-dietetyczne.pl

poradnictwo żywieniowe i dietoterapia
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Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

elewacje
prace remontowe
systemy dociepleń
prace wykończeniowe
modernizacje budynków

RYNNY METALOWE

S. O. D. Sp. J.
61 867-36-5061 867-36-50

POZNAŃ, UL. WIERUSZOWSKA 10 

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

tel. 515 550 833 - SPEC

* panele
* płyta KG

TEL. 790 80 80 30

AWARIE-REMONTY-NOWE
INSTALACJE 
- wod-kan, c.o., gaz
WYMIANA KOTŁÓW 
OKAZJA - wyprzedaż nowych 
zasobników, zbiorników ciepłej 
wody użytkowej z 2014r. 

Przeglądy i uruchomienia instalacji 
c.o. przed nowym sezonem 

grzewczym.
kirek55@gmail.com

www.oknauzywanepoznan.pl

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

osuszanie budynków,
drenaże, izolacja, injekcja 
krystaliczna, wentylacja  

609 270 132

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2
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 www
      tel. +48 601 917 516 

.stolarstwoszudera.pl

  KONSTRUKCJE DREWNIANE
DRZWI  KUCHNIE  DOMKI.   .     

  SCHODY  SZAFY WNĘKOWE.   
STOLARSTWO

S T O L AR S T W
O

S Z U D E R A

506 122 506www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

MYCIE - elewacji, dachów, kostki brukowej, mycie inwazyjne

KONSERWACJA DACHÓW - podbitka, rynny, papa, blacha

SPRZĄTANIE przemysłowe

TERENY ZIELONE - nasadzenia, pielęgnacje

BRUDNA ROBOTA - piwnice, strychy, magazyny

ROZBIÓRKI
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OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

TACHOGRAFY
Golęczewo 

Szosa Poznańska 29

www.legalizacje.pl
tel. 61 811 6076 kom. 601 781 930

MALARNIA PROSZKOWA

693 485 558

PIASKOWANIE
OBRÓBKA CHEMICZNA
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

Obornicka 1B, Bytkowo

15% rabatu na wszystkie rowery z kolekcji 2015

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MARKI ROMET

 na wszystkie rowery z kolekcji 2015 na wszystkie rowery z kolekcji 2015

POZNAn UL. STRZESZYnSKA 89-91

OSK „ZAWODOWIEC”

PONAD 70% 
POZYTYWNYCH EGZAMINÓW!

  

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU 

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘNEGO EGZAMINU!   

SERWIS 
OPON

ul. Człuchowska 30A 
tel. 61 66 38 567

• OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
• WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
• PRZECHOWALNIA OPON
• POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
• OPONY CAŁOROCZNE

SE
RWIS OPON

Pralnia Dywanów
www.milowski.pl 

DO KOŃCA 
PAŹDZIERNIKA

RABAT

20%
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

  

61 877 66 72
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

SZAFY NA WYMIAR

601 492 036
System przesuwny

KONKURENCYJNE CENY

tel. 605-462-568
tel. 500-878-719

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c/17 (pasaż)

podłóg drewnianych

Sprzedaż materiałów 
ściernych i chemii

Cyklinowanie, renowacja 
podłóg i schodów

www.bukopodlogi.pl

Wynajem: 
cykliniarki, osuszacza

parkietów i schodów

Sprzedaż
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SKŁADY POLSKIEGO WĘGLA

tel. 510 338 595 tel. 506 301 272
POZNAŃ UL. OBORNICKA 306

100% POLSKI WĘGIEL

100%100%100% POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

Transport na terenie Poznania i okolic 

przy zamówieniu min. 1 tony

MIAŁ ORZECH
EKOGROSZEKMIAŁOGROSZEK

WĘGIEL KOSTKA DREWNO OPAŁOWE
Transport na terenie Poznania i okolic 

Transport na terenie Poznania i okolic 

przy zamówieniu min. 1 tony

przy zamówieniu min. 1 tony
GRATIS!

Poznań, Obornicka 327 (obok stacji benzynowej Shell)

dawniej ul. Strzeszyńska 206

tel. 693-58-46-58
 pon-pt: 10.00-20.00

sob: 10.00-15.00

Kurczak z rożna

Pierogi

Gołąbki w sosie pomidorowym

KURCZAK Z ROZNA
WRAZ Z DANIAMI KUCHNI DOMOWEJ

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

KOMINKI

Os. Wilczy Młyn
ul. Macieja Rataja 62

Poznań

• kominki 

• piece tradycyjne i nowoczesne

• piece kumulacjne 

• piece chlebowe 

• piece do pizzy

• kominki wolnostojące 

• materiały zduńskie

pon-pt 10-17 sob.10-14

602-227-943602-227-943
61-853-80-67 

KOMINKI
Firma rodzinna od 1928 r

Sprzedaż
 d e t a l i c z n a  i  h u r t o w a 
d l a  p o d w y k o n a w c ó w

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

DREWNO KOMINKOWE
WYCINKA DRZEW

tel. 661-  977 - 269

PRALNIA MAGIEL
  pościele
  ręczniki, obrusy
  firany
  koce itp.

Poznań-ŁAWICA, ul. Baczyńskiego 7 
                                        ( wejście od ul. Gałczyńskiego)

609-678-377
   godziny otwarcia 10-18

  MOŻLIWY DOWÓZ

INDYWIDUALNE WSADY
ROL-PAT

PRZESŁONY OKIENNE

OFERUJE SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
I SERWIS:
Ç ROLET ZEWNĘTRZNYCH
Ç ROLET WEWNĘTRZNYCH
Ç PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER

Dla nas to 
pestka!

17
LATD

OŚWIADCZENIARZETELN OŚCI

GWARANCJA

TEL. 787-960-468
www.rolpat.pl, biuro@rolpat.pl
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ROL-PAT
PRZESŁONY OKIENNE

OFERUJE SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
I SERWIS:
Ç ROLET ZEWNĘTRZNYCH
Ç ROLET WEWNĘTRZNYCH
Ç PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER

Dla nas to 
pestka!

17
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OŚWIADCZENIARZETELN OŚCI

GWARANCJA

TEL. 787-960-468
www.rolpat.pl, biuro@rolpat.pl

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW
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Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

elewacje
prace remontowe
systemy dociepleń
prace wykończeniowe
modernizacje budynków

RYNNY METALOWE

S. O. D. Sp. J.
61 867-36-5061 867-36-50

POZNAŃ, UL. WIERUSZOWSKA 10 

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

tel. 515 550 833 - SPEC

* panele
* płyta KG

TEL. 790 80 80 30

AWARIE-REMONTY-NOWE
INSTALACJE 
- wod-kan, c.o., gaz
WYMIANA KOTŁÓW 
OKAZJA - wyprzedaż nowych 
zasobników, zbiorników ciepłej 
wody użytkowej z 2014r. 

Przeglądy i uruchomienia instalacji 
c.o. przed nowym sezonem 

grzewczym.
kirek55@gmail.com

www.oknauzywanepoznan.pl

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

osuszanie budynków,
drenaże, izolacja, injekcja 
krystaliczna, wentylacja  

609 270 132

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2
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SKŁADY POLSKIEGO WĘGLA

tel. 510 338 595 tel. 506 301 272
POZNAŃ UL. OBORNICKA 306

100% POLSKI WĘGIEL

100%100%100% POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

 POLSKI WĘGIEL

Transport na terenie Poznania i okolic 

przy zamówieniu min. 1 tony

MIAŁ ORZECH
EKOGROSZEKMIAŁOGROSZEK

WĘGIEL KOSTKA DREWNO OPAŁOWE
Transport na terenie Poznania i okolic 

Transport na terenie Poznania i okolic 

przy zamówieniu min. 1 tony

przy zamówieniu min. 1 tony
GRATIS!

Poznań, Obornicka 327 (obok stacji benzynowej Shell)

dawniej ul. Strzeszyńska 206

tel. 693-58-46-58
 pon-pt: 10.00-20.00

sob: 10.00-15.00

Kurczak z rożna

Pierogi

Gołąbki w sosie pomidorowym

KURCZAK Z ROZNA
WRAZ Z DANIAMI KUCHNI DOMOWEJ

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

KOMINKI

Os. Wilczy Młyn
ul. Macieja Rataja 62

Poznań

• kominki 

• piece tradycyjne i nowoczesne

• piece kumulacjne 

• piece chlebowe 

• piece do pizzy

• kominki wolnostojące 

• materiały zduńskie

pon-pt 10-17 sob.10-14

602-227-943602-227-943
61-853-80-67 

KOMINKI
Firma rodzinna od 1928 r

Sprzedaż
 d e t a l i c z n a  i  h u r t o w a 
d l a  p o d w y k o n a w c ó w

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

DREWNO KOMINKOWE
WYCINKA DRZEW

tel. 661-  977 - 269
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Zapraszamy do Restauracji Podolany, 
na ulicę Strzeszyńską 67A (wejście na tyłach Galerii Podolany).

Zorganizuj pyszną imprezę ;-)
  

www.restauracjapodolany.pl

Prostota, minimalizm, natura - to słowa, z 
którymi od razu kojarzy nam się tylko jeden 
styl. Jest nim moda duńska/skandynaw-
ska, która w bardzo wyraźny i nadzwyczaj 
oczywisty sposób sięga do swoich źródeł. 
Skandynawia bowiem to czyste, lodowate 
wody potoków i jezior, piękne skały leżące 
na ich brzegach oraz błękit nieba. Krótko 
mówiąc naturalnie, prosto i pięknie. I wła-
śnie tutaj tkwi sekret tak charakterystycz-
nego stylu, jaki moda duńska wypracowa-
ła przez długie dekady. Na tle innych, styl 
duński odznacza się prostymi formami, 
czystymi i chłodnymi barwami, wyrafino-
waną elegancją. Ubrania są na pierwszy 
rzut oka skromne, jednak przy dokładnym 
obejrzeniu widać, że jest to zabieg celo-
wy, który tworzy specyficzny urok. Grube 
sploty swetrów oraz dodatki robione na 
drutach czy szydełku to kolejny charak-
terystyczny element mody, który nie tylko 

pięknie wygląda i nawiązuje do natury, ale 
jest także bardzo praktyczny zwłaszcza 
podczas zimnych pór roku. Moda duńska 
jest jedyna w swoim rodzaju i doskonale 
rozpoznawalna. Dzięki swojemu niezwy-
kłemu charakterowi pokochała ją cała Eu-
ropa i usilnie stara się ją naśladować, co 
może wyjść wszystkim tylko i wyłącznie na 
dobre.

Danish Style – piękno w prostych formach.

Duński styl na szczęście nie jest bardzo 
trudny do naśladowania. Wystarczy zimą 
założyć duży sweter oversize i dodać do 
niego cięższe buty, jesienią postawić na 
proste ubrania w naturalnych kolorach i 
nakładane warstwami, a latem postawić na 
jeansowe spodenki wraz z t-shirtem w lek-
ko grunge’owym stylu lub w geometryczne 
wzory. Mimo tego, że nasi północni sąsie-

dzi upodobali sobie minimalizm i gładkie 
materiały, pojawiają się w modzie skandy-
nawskiej także różnego rodzaju wzory. W 
głównej mierze są to wzory geometryczne, 
ale zimą pojawiają się także wszystkim do-
skonale znane śnieżynki czy inne ciekawe 
desenie. Styl duński w wersji wieczorowej 
to wyrafinowany minimalizm, który odzna-
cza się perfekcyjnie skrojonymi ubraniami z 
wysokojakościowych i naturalnych tkanin, 
które dodatkowo geometryzują sylwetkę. 
Jeśli i Ty chcesz wypróbować ten niezwy-
kły styl, który zagwarantuje Ci perfekcyjny 
wygląd koniecznie zajrzyj do KaMa Danish 
Style w Galerii Sucholeskiej.  Tylko tutaj 
znane skandynawskie marki masz na wy-
ciągnięcie dłoni. Moda skandynawska to 
Twój sposób na prosty, wyrafinowanie ele-
gancki wygląd, który zachwyci wszystkich. 

                                           KaMa Danish Style

ŚWIAT MODY W DUŃSKIEJ ODSŁONIE!!!

ODZIEŻ, DODATKI, KONFEKCJA SKÓRZANA PROSTO Z DANII

GWARANCJĄ JAKOŚCI - ZADOWOLONE KLIENTKI!

Galeria Sucholeska  tel. 697-718-775 KaMa Danish Style
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ZAPRASZAMY!

Suchy Las, ul. Nowy
Rynek 8 (obok PKO)

pn.-pt. 10.00-18.00
sob. 11.00-14.00

RAJSTOPY
WKŁADKI
WEŁNA
SZNUROWADŁA
RĘKAWICZKI
RĘCZNIKI frote I KUCHENNE
FARTUSZKI
WORECZKI PRZEDSZKOLNE

PASMANTERIA

KRAWIEC

KALETNIK

PRALNIA

NOWY ASORTYMENT

www.krawieckie.061.pl
tel. 602 677 826

.
.
.

.

.

..

..

.

.

kursy: maturalne, gimnazjalne, dla firm
salki: Poznań-Smochowice ul. Chodzieska

/Lernedo Centrum Edukacji

KOREPETYCJE

tel.: 501 052 909

Centrum Edukacji

511 206 488

www.lernedo.pl

TŁUMACZENIA

WWW.PANIODANGIELSKIEGO.PL
ANIA G. 797 628 502 ANIA N. 668 434 224

NAPISZ NA KONTAKT@PANIODANGIELSKIEGO.PL

Poznań kontynuuje akcję bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. W 
latach 2016 - 2018 z programu będzie mogła skorzystać młodzież w wieku 13 lat, zamieszkała 
na stałe lub czasowo w Poznaniu, której przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza 
się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
Chronię życie przed rakiem szyjki macicy - logo
Dodatkowo w 2016 roku z programu mogą skorzy-
stać dziewczęta 14- i 15- letnie, które z przyczyn 
zdrowotnych, udokumentowanych medycznie, nie 
przystąpiły do analogicznego programu realizowa-
nego na zlecenie Miasta Poznania w 2015 roku.   
Dzieci z rocznika 2003 otrzymają dwie dawki szcze-
pionki: pierwsza dawka w grudniu 2016 r. W przy-
padku braku możliwości wykonania szczepienia w 
grudniu możliwe będzie wykonanie szczepienia do 
31.01.2017, o ile dziecko było zapisane w grudniu 
2016 r. Druga dawka  - od czerwca do września 2017 r.
W bezpłatnym programie może również wziąć 
udział młodzież 13- letnia, której wcześniej podano 
komercyjnie przynajmniej jedną dawkę szczepion-
ki, pod warunkiem jednak zastosowania tożsamej 
szczepionki.
O dostępności do szczepień decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń.
Szczepienia odbywają się w wyznaczonych przy-
chodniach, na terenie każdej dzielnicy Poznania. 
W celu zaszczepienia lub zapisania dziecka należy 
skontaktować się z wybraną przychodnią.
W dniu szczepienia niezbędna będzie zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego, kwestionariusz wywiadu 
przesiewowego oraz książeczka zdrowia. Po wyko-
nanym szczepieniu rodzice dzieci proszeni będą o 
wypełnienie ankiety. 
Druki można pobrać ze strony: www.edictum.pl.
Realizatorem szczepień w ramach „Programu profi-
laktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy dla miasta 
Poznania na lata 2016 -2018”, wyłonionym w dro-
dze konkursu ofert jest Edictum Sp. z o.o.
Szacuje się, że 75 - 80% osób w swoim życiu będzie 
miało kontakt z wirusem HPV. Coraz więcej państw 
decyduje o finansowaniu szczepień zarówno dla 
dziewczynek jak i chłopców. Również Poznań aktyw-
nie wspiera profilaktykę nowotworową. W tym roku 
po raz kolejny Miasto zdecydowało o sfinansowaniu 
szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie m.in.: 
raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka 
prącia, raka odbytu, brodawki narządów płciowych, 
nowotwory głowy i szyi. Program profilaktyki zaka-
żeń wywołanych wirusem HPV w całości finansowa-
ny jest z budżetu Miasta. Na kolejną trzyletnią edy-
cję programu przeznaczono ponad 1,3 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz formularze, których 
wypełnienie umożliwia rejestrację dziecka dostęp-
ne są na stronie www.edictum.pl, w zakładce „Pro-
gramy - HPV Miasto Poznań”.
Dodatkowe informacje na temat programu można 
uzyskać:  
- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 15:00 w sekretariacie Przychodni EDIC-
TUM w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, 
pok. 120,
- telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9:00 do 15:00 pod nr tel. (61) 847 04 54,
- w placówkach medycznych realizujących program 
(wykaz placówek w załączniku),
- na stronie www.edictum.pl zakładka „Programy - 
HPV Miasto Poznań” oraz na stronie www.poznan.
pl, w Informacjach dla mieszkańca, w zakładce 
„Zdrowie - portal”.
                       Aleksandra Tomczak/biuro prasowe

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV
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Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

696 017 449

elewacje
prace remontowe
systemy dociepleń
prace wykończeniowe
modernizacje budynków

RYNNY METALOWE

S. O. D. Sp. J.
61 867-36-5061 867-36-50

POZNAŃ, UL. WIERUSZOWSKA 10 

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

tel. 515 550 833 - SPEC

* panele
* płyta KG

TEL. 790 80 80 30

AWARIE-REMONTY-NOWE
INSTALACJE 
- wod-kan, c.o., gaz
WYMIANA KOTŁÓW 
OKAZJA - wyprzedaż nowych 
zasobników, zbiorników ciepłej 
wody użytkowej z 2014r. 

Przeglądy i uruchomienia instalacji 
c.o. przed nowym sezonem 

grzewczym.
kirek55@gmail.com

www.oknauzywanepoznan.pl

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

osuszanie budynków,
drenaże, izolacja, injekcja 
krystaliczna, wentylacja  

609 270 132

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2
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AUTOMASZ

(róg ul. Gorzowskiej/Perzyckiej) 

MECHANIKA POJAZDOWA

ELEKTRYKA I ELEKTROMECHANIKA

NAPRAWA I OBSŁUGA KLIMATYZACJI

RÓWNIEŻ W AUTACH HYBRYDOWYCH

GEOMETRIA KÓŁ 3D

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Poznań, Ławica 32
Tomasz Turek

www.automasz.com.pl
automasz@bosch-service.pl

tel. 61/ 8682-388 kom. 723-188-901

WYMIANA OPON

poniedziałek-piątek 9:00-18:00
soboty 9:00-13:00

Poznań-Smochowice
ul. Polanowska 163

tel. 607 122 521

www.auto-guma.poznan.pl

WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM

Zaawansowana analiza geometryczna koła
Optymalizacja odchyleń od wagi

KOMPLEKSOWA
REGENERACJA FELG

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

OPONY ZIMOWE 
W ATRAKCYJNYCH CENACH

WYMIANA OPON I KÓŁ NA ZIMOWE

SEZONOWE PRZECHOWYWANIE OPON

OSK „ZAWODOWIEC”
ul. Czarnkowska 35

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘPNEGO EGZAMINU!

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU

ZAWSZE PONADPRZECIĘTNA
 JAKOŚĆ SZKOLENIA

tel. 888 530 558Kategoria ”B”
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Poznań
Antoninek

Unisława 6a
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

tel. 512-135-789

usługi koparko-ładowarką
niwelacja terenu

wywóz gruzu
wycinka drzew 

wyburzenia 

Usługi
ogrodnicze

 A n n a B e t k a  

pielęgnacja ogrodów

aeracja trawników

nawożenie roślin

doradztwo w małych 
i dużych ogrodach

przycinanie drzew 
i krzewów

projekt, aranżacja 
i wykonanie

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

tel:061 8125037
kom:608 014 136

 

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

www.robpol.net                  
e-mail: biuro@robpol.net        

OKZ OKŁADZINA
OŚCIEŻNICY METALOWEJ

SAPELI - DUBREX

Kancelaria Notarialna
Monika Nowak-Jaroszyk - notariusz

Aleje Solidarności 46 (budynek WBC) 1 piętro
61-696 Poznań

 
oraz PST - przystanek przy Pestce

Dojazd komunikacją autobusową - przystanek przy Kauflandzie

Godziny otwarcia: pon.-pt. 09.00-16.00  
lub indywidualnie uzgodniony termin

Tel. 61 8260 140          Kom. 786 286 750           mail rejent@post.pl

INFORMACJA O OTWARCIU 
KANCELARII NOTARIALNEJ NA WINOGRADACH

* Z tą gazetką - 15 % rabatu do cen katalogowych na wszystkie produkty Stolbud Włoszczowa. 
Oferta ważna do 31 października 2015 r.

Z tą gazetką

do cen katalogowyc
h

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak

tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.pl
www.fachowcywmiescie.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: 13.000 szt.

Ławica

Przedstawiony w listopadzie projekt budżetu mia-
sta na 2017 rok po dyskusji i zgłaszaniu poprawek 
w ostatecznej formie zaprezentowany  został na 
ostatniej sesji rady miasta. Prezydent dokonał 
zmian autopoprawką i uwzględnił 134 z 310 popra-
wek zgłoszonych przez radnych. W efekcie zapla-
nowane w budżecie dochody miasta wzrosły o 32 
mln zł i wyniosą w 2017 r. 3 miliardy 280 mln zł. 
Z kolei wydatki miasta wyniosą 3 miliardy 513 mln 
zł i wzrosną po zmianach o 88 mln zł. W rezultacie 
deficyt budżetowy wyniesie 232 mln zł, czyli 55 mln 
więcej niż pierwotnie planowano.
Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania, prezentu-
jąc budżet, zauważyła:  - Najważniejsze w budżecie 
są wydatki bieżące, które musimy szczególnie limi-
tować, ponieważ one decydują o naszej zdolności in-
westycyjnej i możliwości obsługi naszego zadłużenia.
Budżet po poprawkach
Realizacja wprowadzonych poprawek radnych bę-
dzie kosztować w przyszłym roku 33 mln zł. Dzięki 
poprawkom będą środki na budowę basenu na 
osiedlu Zwycięstwa, prace nad budową linii tram-
wajowej na os. Kopernika, czy na miejski program in 
vitro. Są pieniądze na wiele dróg lokalnych, rowero-
wych i chodników, w tym przebudowę Ronda Śródka 
z budową przejść naziemnych dla pieszych. Poprawki 
radnych zapewnią też środki np. na stacje naprawy 
rowerów, nowe ścieżki edukacyjne w Leśnictwie An-
toninek, program Animator Senioralny, czy kolejne 
obiekty typu Orlik-Open. Sfinansowana zostanie tak-
że modernizacja toru regatowego na Malcie i remont 
siedziby Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Do budżetu, oprócz poprawek radnych, wpisano 
także rozstrzygnięcia Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego z roku 2016, które jeszcze nie zostały 
zrealizowane oraz zwycięskie projekty z tegorocznej 
edycji PBO. Rozdysponowane będzie również ponad 
21 mln z rezerwy oświatowej. Za to dodatkowe do-
chody dla miasta będą większe o dotacje na budowę 
spalarni w wysokości 27 mln zł, oraz o kwotę 4 mln zł 
z różnych małych projektów unijnych.
Pozostała zmiana w budżecie przygotowana przez 
prezydenta obejmuje kwotę 52 mln zł. Na tę kwotę 
składają się projekty rewitalizacyjne dla Centrum, 
czy 9 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracow-
ników jednostek miejskich, które w ostatnich tygo-
dniach wynegocjowali oni z prezydentem.
Radni i prezydent o budżecie
W imieniu klubu PO mówiła radna Małgorzata Du-
dzic-Biskupska. - Projekt jest zgodny z wyobrażeniem 
naszego klubu, by tworzyć nowoczesne i przyjazne 
miasto dla mieszkańców, stawiając na zrównowa-
żony rozwój. Bardzo ważne jest też to, by rozwijać 
miejsca podnoszące komfort życia, miejsca rekreacji, 
place zabaw, skwery czy przywracanie rzeki Warty - 
mówiła radna. - Ważne jest dla nas zdanie każdego 
mieszkańca i pokazywanie realnego wpływu miesz-
kańców na budżet, bo to buduje społeczeństwo oby-
watelskie. Ważna jest też współpraca rządu z samo-
rządem, dlatego uważamy, że przerzucanie kosztów 
niepotrzebnych reform na samorząd to utrudnianie 
jego działalności. Samorząd to nie urzędnicy czy rad-
ni, samorząd to my wszyscy - zakończyła.
W imieniu Zjednoczonej Lewicy mówiła radna Ka-
tarzyna Kretkowska. - Oceniamy ten budżet po-
zytywnie. Jest to pierwszy od bardzo wielu lat tak 
prospołeczny plan wydatków. Znalazły się w nim 
pomysły, które nasz klub postulował od wielu lat, ale 
w poprzednich kadencjach nie było możliwości ich 
realizacji. Do zawartego porozumienia programowe-
go z prezydentem wnieśliśmy swoje projekty, które 
w tym budżecie zostały w ogromnej części zrealizo-
wane - powiedziała radna, zwracają uwagę m.in. na 
działania w obszarze polityki mieszkaniowej, pro-
gram wsparcia in vitro czy dofinansowanie do miejsc 
w żłobkach prywatnych, a także inwestycje w Ogro-
dzie Zoologicznym.
Budżet poparł też jedyny radny Prawa do Miasta, 
Tomasz Wierzbicki, który wniósł uwzględnioną przez 
prezydenta poprawkę dotyczącą budowy drugiej 
części przejścia przez w ciągu ul. Matyi, na wysokości 

Dworca Głównego.
Przeciwko budżetowi opowiedzieli się radni dwóch 
klubów opozycyjnych. Jak uzasadniał w imieniu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości radny Mateusz 
Rozmiarek: - To najgorszy budżet miasta z ostatnich 
15 lat. Już miesiąc temu widzieliśmy, że nie da się 
go uratować. Mimo liftingu i przedstawienia autopo-
prawki, nadal jest on zły. Dlatego też jako osoby, któ-
re dotrzymują obietnic, mówimy dzisiaj mieszkań-
com: będziemy zawsze działać dla dobra Poznania. A 
złych projektów popierać nie będziemy!
Dariusz Jaworski, radny PRO, powiedział. - Nasz klub 
z pewnością nie poprze tego budżetu, bo tendencja 
wygospodarowywania nadwyżki budżetowej, o któ-
rą konsekwentnie apelujemy od lat, w tym budże-
cie nie jest uwzględniania. Ten budżet nie ma planu 
zrównoważonego rozwoju różnych dziedzin życia. 
Mamy wątpliwości, co do przyjętych wskaźników, 
m.in. planowanych dochodów ze sprzedaży. Oprócz 
tego, na koniec uwaga: pan prezydent deklarował, że 
będzie rozmawiał z wszystkimi stronami sporu poli-
tycznego. W tym roku nawet nie zachowano pozo-
rów i prezydent nie spotkał się z radnymi PRO i PiS 
w czasie prac nad budżetem, to bardzo znamienne 
- zakończył.
Na temat budżetu wypowiedział się także prezy-
dent Jacek Jaśkowiak, podczas spotkania z prasą w 
przerwie sesji. - Jeśli są jakieś zagrożenia dla tego 
budżetu, to w największym stopniu jest to niepewna 
sytuacja polityczna i nie do końca przemyślane po-
mysły rządu. Ich jest naprawdę sporo i skutkują one 
finansowo, jak w przypadku wycofania sześciolatków 
ze szkół. Te pieniądze - 27 mln zł - moglibyśmy wydać 
na zupełnie inne cele, a to przecież dużo pieniędzy. 
Nie obawiam się natomiast, że zabraknie nam środ-
ków na inwestycje, bo inaczej rozumiem inwestycje 
niż moi poprzednicy. W ciągu ostatnich 16 lat wyda-
no 7,6 mld zł na tzw. inwestycje, a efekt jest taki, że 
mamy ujemne saldo migracji. Straciliśmy ok. 40 tys. 
mieszkańców. Tymczasem inwestycje to nie wylewa-
nie ton betonu na stadion, tylko inwestycje w dzieci, 
młodzież czy seniorów. Jeśli coś budujemy, to nie 
musi to być wielkie, tylko ma służyć mieszkańcom, 
nie boję się tego, że to drobne inwestycje. Wielkie 
inwestycje to chyba efekt jakichś kompleksów. A ja 
nie mam kompleksów, poznaniacy nie mają kom-
pleksów i Poznań nie ma kompleksów - oświadczył 
Jacek Jaśkowiak.   
                                 Jan Gładysiak/ biuletyn.poznan.pl

Budżet na 2017 rok przyjęty
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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

NAGROBKI GRANITOWE  |  EKSHUMACJE  |  BLATY  |  PARAPETY  |  SCHODY

ul. Cmentarna 12
60-176 Poznań

www.eurogranit-poznan.pl
eurogranit@onet.pl
+48 61 66 17 804
+48 880 291 995
+48 669 709 996

ul. Polanowska 165, Poznań

GABINET KOSMETYCZNY
tel. 694-366-576
      618-499-505

Manicure + pedicure + henna brwi i rzęs z regulacją - algi gratis - 93 zł
Mikrodermabrazja z ampułką i algami - manicure z pomalowaniem gratis - 130 zł
Woskowanie rąk + całych nóg + pach - masaż twarzy gratis - 110 zł
Przy hybrydzie rąk i nóg z pedicure - algi gratis - 170 zł

Makijaż wieczorowy  
Manicure hybrydowy 
Mezoterapia mikroigłowa   
Masaż twarzy - 25 zł
Algi na twarz - 30 zł
Manicure - 20 zł
Oczyszczanie twarzy + algi - 70 zł
Peeling kawitacyjny + algi - 60 zł
Kwasy na twarz + algi - 70 zł

Pn-Pt 10-18 
Sobota 9-14 

Godziny
otwarcia:

PROMOCJE ŁĄCZONE:

MOSKITIERY
PLISY, WERTIKALE
ROLETY ZEWNĘTRZNE
ROLETKI MATERIAŁOWE

RoletkiPoznan.pl

tel. 609-344-160

         styczeń 2017  

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.pl

www.muzeumczekolady.edu.pl
TEL. 502 454 177

ul. Wrocławska 12  Poznań - Rynek

WARSZTATY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

październik 201516

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!

NAGROBKI GRANITOWE  |  EKSHUMACJE  |  BLATY  |  PARAPETY  |  SCHODY

ul. Cmentarna 12
60-176 Poznań

www.eurogranit-poznan.pl
eurogranit@onet.pl
+48 61 66 17 804
+48 880 291 995
+48 669 709 996

Hurtownia Motoryzacyjna
motoHurtownia.com

Poznań, ul. Tatrzańska 4, 61/848 33 59

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

NAGROBKI
Z GRANITU
NAGROBKI
Z GRANITU

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
W POZNANIU

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
W POZNANIU

ul. DĄBROWSKIEGO 139
(przed pętlą tramwajową Ogrody)

61 8436 237 
781 999 551 
601 999 551

61 8436 237 
781 999 551 
601 999 551

www.nagrobki-wicherek.pl

ul. Polanowska 165, Poznań

GABINET KOSMETYCZNY
tel. 694-366-576
      618-499-505

Manicure + pedicure + henna brwi i rzęs z regulacją - algi gratis - 93 zł
Mikrodermabrazja z ampułką i algami - manicure z pomalowaniem gratis - 130 zł
Woskowanie rąk + całych nóg + pach - masaż twarzy gratis - 110 zł
Przy hybrydzie rąk i nóg z pedicure - algi gratis - 170 zł

Makijaż wieczorowy  
Manicure hybrydowy 
Mezoterapia mikroigłowa   
Masaż twarzy - 25 zł
Algi na twarz - 30 zł
Manicure - 20 zł
Oczyszczanie twarzy + algi - 70 zł
Peeling kawitacyjny + algi - 60 zł
Kwasy na twarz + algi - 70 zł

Pn-Pt 10-18 
Sobota 9-14 

Godziny
otwarcia:

PROMOCJE ŁĄCZONE:

Poznań, ul.Polanowska 163
tel. 607 122 521, 61 8499 505

poniedziałek - piątek
9:00 - 18:00

soboty
9:00 - 13:00

www.auto-guma.poznan.pl

Poznań-Smochowice
ul. Polanowska 163

tel. 607 122 521

WYMIANA OPON

KOMPLEKSOWA 
REGENERACJA 

FELG

Poznań-Smochowice

TEL. 733 685 382 DOSTAWA GRATIS!

TANIE DREWNO OPAŁOWE

SUCHA SOSNA
120zł/m3


