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603 600 600 www.odpady-skip.pl

WYWÓZ GRUZU I ŚMIECI
Kontenery: 1,7m³ do 14m³

PROMOCJAszczęsliwego

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA,
SYSTEMY 

NAWADNIANIA,

DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU 
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ
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Zadbaj o wtryskiwacze !!  str. 14

www.fachowcywmiescie.pl
www.fb.com/fachowcywmiescie/

samochodowe instalacje gazowe str. 15tel: 609 801 801

Od września jesteśmy również w Suchym Lesie
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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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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

Motto numeru:  

                               Wdzięczna to rzecz badać jednocześnie naturę i siebie, nie zadawać gwałtu ani jej, ani 
własnemu duchowi, lecz drogą wzajemnego oddziaływania stwarzać między nimi stan równowagi. 
                                (Johann Wolfgang Goethe)

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

ZBUDUJEMY KAŻDY DACHZBUDUJEMY KAŻDY DACH
TRAFASA.ROK ZAŁ.

1996

602 775 611

OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHÓW

OPINIE TECHNICZNE DACHÓW

BUDOWA, REMONTY DACHÓW
Zapraszam

Andrzej Trafaswww.firmatrafas.pl

KALORYFERY GRZEJNIKI
MARKOWE NOWE I UŻYWANE

zasobniki/bojlery
piece
wymienniki
bufory
palniki
pompy

500 200 478
61 8 193 076

godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00

.

.

.

.

.

.

Szanowni Państwo,

                Zachęcamy do zapoznania się z ofertami firm, których reklamy znalazły się w tym numerze. 
To dzięki nim gazeta jest bezpłatna. Dobrym uzupełnieniem reklam 
i urozmaiceniem czasopisma są artykuły.
           Warto przeanalizować wskazówki dotyczące zakupu mieszkania zawarte w artykule Pani 
Ewy Manthey. Co wybrać? Na co zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania? To wyjątkowo ważne 
kwestie. 
         Godny polecenia jest artykuł Małgorzaty Remlein, psycholog pt. „Jak się komunikować 
w związku, nie krzywdząc drugiej osoby?”- bardzo trafna analiza zachowań w związkach 
partnerskich oraz liczne sposoby radzenia sobie silnymi emocjami w konfliktach.
           Sklep Chemik24.pl proponuje produkt, który zadba o wtryskiwacze w samochodach typu 
silnika diesel.LiquiMoly Diesel Spülung zapewni niezawodność układu paliwowego przed i w 
trakcie sezonu zimowego.
 
Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 505-528-144 
lub na maila: biuro@fachowcywmiescie.pl.

SALON AKWARYSTYKI NATURALNEJ

SKLEP SERWIS ARANŻOWANIE PROJEKTOWANIE

I MORSKIEJ

Szukasz firmy, która w sposób profesjonalny założy i poprowadzi akwarium w Twoim biurze lub domu?
Odwiedź nas w naszym salonie, zobacz jak prezentują się nasze akwaria.

Serdecznie zapraszamy

tel: 509-098-500     tel: 884-605-505
ul. Niecała 10/10, 60-805 Poznań
pon. – pt. 12:00 – 19:00   sob. 10:00 – 14:00

www.aqua-nature.pl
biuro@aqua-nature.pl

Znajdz nas również na facebook`u

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

736 239 222
biuro@clean-fresh.pl

Sprzątanie i mycie okien - biura i domy

nagrobkówczyszczenie
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tel. 572-343-420,  660-718-425
www.napedybramy.pl  gibidi@napedybramy.pl  os. St.Batorego 14/5, Poznań

SPRZEDAŻ SERWISMONTAŻ

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

SZLABANY

NAPĘDY DO ŻALUZJI I ROLET

SŁUPY WYSUWANE

CENTRALE STERUJĄCE

AKCESORIA

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH + 48 690 466 118

kontakt@mezoterapia-poznan.com

www.mezoterapia-poznan.com

Ul. Cieszkowskiego 2, 60-462 Poznań

KROKI
DO MŁODOŚCI

1

2

Umów wizytę3

Wypełnianie
zmarszczek  / 450 PLN

Odżywcza 
mezoterapia / 200 PLN

Peelingi
chemiczne / 120 PLN

Pełen zakres zabiegów estetycznych w rewelacyjnych cenach. Naszą wiedzę
i doświadczenie przekładamy na 100% efektywności zabiegów i Twojego zadowolenia.

Medical Day SPA

Bartłomiej Przybyłowicz
Beauty Specialist

Poznaj nas bliżej

Skorzystaj ze specjalnej oferty

Przemysław Jeziorski
Fizjoterapeuta

        
 Gabinet Psychologiczny  

             tel. 660-140-488 lub 
      malgorzataremlein.pl

W związkowych konfliktach pojawiają się silne 
emocje, które kierują naszymi reakcjami. Nie-
możliwe jest wtedy zobaczyć kwestię sporną z dy-
stansu i zachować się tak, aby spór nie eskalował. 
Dopiero, gdy umiemy zapanować nad emocjami, 
możemy szukać rozwiązania, które pozwoliłyby 
obydwu stronom uzyskać porozumienie i dokonać 
zmiany.
Kłótnie w związku toczą się na ogół o to, kto ma 
rację i czyja racja zwycięży. Bez względu na oko-
liczności sytuacji konfliktowej zwykle dopatrujemy 
się przyczyn trudności w partnerze i to jego obcią-
żamy winą za to, że nie czujemy się komfortowo. 
Są osoby reagujące w konfliktach bardzo emocjo-
nalnie, ekspresyjnie i wybuchowo. Są też takie, 
które zamykają się w sobie i tłumią swoje emo-
cje. Nie znaczy to, że one nie reagują emocjami 
na trudności. Inaczej tylko próbują sobie z nimi 
poradzić i nie okazują ich w sposób widoczny 
dla otoczenia. Obok przeżywania emocji w kon-
flikcie towarzyszymyślenie, gdzie każda ze stron 
skupiona jest na własnej interpretacji faktów i 
szukaniu argumentów na udowodnienie swojego 
stanowiska. Myśli o tym, jak przekonać do swojej 
racji, udowodnić winę czy pokonać drugą stronę, 
podsycają i wzmagają emocje. W sytuacji chęci 
postawienia na swoim i „wygrania” sporu tracimy-
możliwość wysłuchania drugiej strony, słuchając 
jedynie siebie z własnej perspektywy. „Nakręca-
my się” przypisując drugiej stronie złe intencje, 
negatywnie oceniamy, formułujemy oskarżenia, 
osądy, krytykujemy i mnożymy pretensje. Znane 
wszystkim: „ty znowu”, „ty zawsze”, „ty nigdy” – to 
zwroty, które powstają pod wpływem emocji, bez 
możliwości spokojnego przyjrzenia się konkretnej 
sytuacji konfliktowej i zdrowego do niej podej-
ścia. Dopiero, gdy siła i natężenie emocji opadną, 
można myśleć o tym, aby zobaczyć również to, jak 
postrzega problem druga strona oraz poszukać 
wspólnie rozwiązania trudności. 

Jak radzimy sobie z emocjami w konfliktach?

Część osób reaguje szybko i gwałtownie, ale 
szybko im „przechodzi” i z dystansu widzą już, 
jak rozwiązać problem. Na ogół nie rozpamiętują 
one dalej zaistniałego zdarzenia, nie noszą w so-
bie urazy. Inni tkwią długo w niezdrowym stanie 
emocjonalnym, wzmacniając w sobie poczucie 
krzywdy, potęgując złość i mnożąc żale oraz oskar-
żenia w myślach i słowach. Spory nie są wtedy 
rozwiązywane na bieżąco, kumulują się napięcia i 
coraz więcej przykrych, przykrych emocji warun-
kuje kolejne reakcje, które oddalają partnerów od 
siebie. Style radzenia sobie z konfliktami w parze 
ilustruje moja ulubiona anegdota o dwóch mał-
żeństwach. W pewnym miasteczku mieszkają po 
sąsiedzku dwa małżeństwa. Jedni małżonkowie 
stale się kłócą, oskarżając się wzajemnie o wszel-
kie nieszczęścia i wiecznie walcząc o swoją rację, 

drudzy natomiast żyją zgodnie, nie słychać ani 
kłótni, ani krzyków. Kłótliwa małżonka zazdrości 
tej drugiej szczęścia. Mówi do męża: „Poszedłbyś, 
podejrzał, jak oni to robią, że spokój tam i cisza”. 
Poszedł mąż, zaczaił się pod oknem. Obserwuje. 
Nasłuchuje. A pani domu akurat sprząta. Wazon 
piękny poleruje. Nagle zadzwonił telefon, pani 
wazon odstawiła na sam róg stołu, pobiegła do 
telefonu. A tu nagle mąż wszedł do pokoju, zacze-
pił o wazon, a on spadł i się rozbił w drobny mak.
Ale afera teraz będzie – pomyślał podglądacz. 
Pani domu wróciła, westchnęła i mówi do męża: 
„- Przepraszam kochanie, jakoś tak niezdarnie ten 
wazon odstawiłam. Na to on: „- No co ty, skarbie! 
To ja się niezdarnie obróciłem. Spieszyłem się i nie 
zauważyłem wazonu. Ale to nic, żebyśmy tylko ta-
kie kłopoty mieli”. Sąsiadowi pod oknem serce się 
ścisnęło. Wrócił do domu smutny. Żona pyta: „- No 
i co? Jak tam u nich? Widziałeś? Słyszałeś?”. Mąż 
relacjonuje: „-Tak, widziałem, słyszałem. U nich 
każde winne. A u nas każde ma rację”. 

Na trudności we wzajemnym porozumieniu w 
związku warto popatrzeć nie przez pryzmat doszu-
kiwania się, kto ma rację, albo kto jest winny. Przy-
datna w tej sytuacji  jest umiejętność reagowania 
ze zrozumieniem i miłością. Zamiast pouczania 

i wychowywania partnera można zobaczyć sy-
tuację, w której się znajdujemy, nie przypisując 
złych intencji drugiej stronie,  wybaczając błędy, 
potknięcia, zarówno sobie jak i jemu. Warto za-
stanowić się, na czym nam naprawdę zależy i czy 
osiągniemy sami jakąś korzyść z tego, że udowod-
nimy drugiej stronie swoją rację i/lub winę. Osoba 
dojrzała emocjonalnie potrafi wziąć odpowiedzial-
ność za swoje emocje - przeżyć je, a następnie po-
myśleć o tym, jak chce się zachować i co zrobić. 
Życzliwe postawy w związku wymagają świado-
mości własnych emocji i potrzeb, ale też wartości, 
które są dla nas ważne. Empatia, zrozumienie, wy-
baczenie, jeśli potrafimy je w sobie uruchomić w 
sytuacji konfliktowej, działają jak balsam na drugą 
stronę. Konflikt wtedy rozwiązuje się sam, a wła-
ściwie znika, gdyż żadna ze stron nie podejmuje 
działania, aby do czegoś przekonać czy narzucić 
coś drugiej stronie.
                                               Małgorzata Remlein             

Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psycho-
terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.

  

Jak się komunikować w związku 

                                     nie krzywdząc drugiej osoby?
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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
LATD

OŚWIADCZENIARZETELN OŚCI

GWARANCJA

TEL. 787-960-468
www.rolpat.pl, biuro@rolpat.pl
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Czyszczenie 
mebli tapicerowanych i dywanów

Metoda Aktywnej Piany 
        - nowoczesna metoda czyszczenia

PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

ul. Polna 40
tel. 604 460 820
ab@asap.com.pl

czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
pranie/czyszczenie: kołder wełnianych,
grubych narzut, kocy, zasłon
pranie, krochmalenie, maglowanie
pranie dywanów, usuwanie alergenów
obsługa firm, hoteli i restauracji
wynajem, szycie i serwis odzieży roboczej
wynajem i sprzedaż szafek BHP

.

..

.

.

.

.

Pn - Pt 7   - 1900           00

Soboty 00           008   - 14
..

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży

Pranie na telefon - 61 662 8 662

tel. 515 550 833 - SPEC

tel. 609 801 801
nasza reklama na str. 15
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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

TRAWNIKI
511 284 420511 284 420

SKRACANIE
WYCINANIE

DRZEW

DRZEWA
WSZYSTKO CO Z NIMI 

ZWIĄZANE ORAZ
PIELĘGNACJA OBSZARU ZIELENI

WWW.MEGADRWAL.PL

883 979 808

Darmowy prąd ze słońca

-Oddz i a ł  Poz nań
ul .  St r z e s z yńs ka 1 7 6  
we jś c i e  od ul .  Z .  Sokol ni cki e j

Te l .   6 9 1  9 9 9  0 6 8
Te l .   5 0 1  9 4 1  4 6 6
E mai l  poz nan@fr e e vol t .pl

Zapomnij o rachunkach za energię elektryczną
www.robpol.net e-mail:biuro@robpol.net

kom: 608 014 136
tel: 061 8 125 037

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNĘTRZNE
DRZWI ZEWNĘTRZNE
PANELE 
POMIAR I MONTAŻ

OBUDOWA
FUTRYNY METALOWEJ

październik 2015 5

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

604 975 235
www.facebook.com/PokryciaDachoweNowakowski

POGOTOWIE DEKARSKIE
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www.kamieniarstwo-andlok.pl

Zapraszamy!

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

sb.-1000-1400
pn.-pt.8    -18
sb.-10    -14

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

hurt / detalPOZNAŃ ul. Nałkowskiej 41

ODZIEŻ, DODATKI, KONFEKCJA SKÓRZANA PROSTO Z DANII

GWARANCJĄ JAKOŚCI - ZADOWOLONE KLIENTKI!

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

www. PodatkoweZacisze .pl

BIURO RACHUNKOWE

Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów
Rok założenia 1992

POZNAŃ,   ul. MŁAWSKA 11

Polskie przepisy są skomplikowane,
a zmorą podatników jest ich interpretacja.

Tel: +48 500 276 004

Nie jesteście Państwo sami,
jesteśmy my i możemy pomóc.

Liczymy dla Ciebie
                                        Ty możesz liczyć na nas

Decyzja została podjęta. Kupuję mieszka-
nie! I co dalej? Wchodzisz na portale nie-
ruchomości, przedzierasz się przez ogłosze-
nia, widzisz kilkanaście ofert tego samego 
mieszkania, ale różne opisy, inne ceny i 
różni oferenci...A może zdecydować się 
na rynek pierwotny, przecież tyle się teraz 
buduje. Co wybrać? Na co zwrócić uwagę, 
żeby uchronić się przed złą decyzją i jej 
konsekwencjami? Po pierwsze: odpowiedz 
sobie na parę kluczowych pytań, m.in.: ile 
pieniędzy chcę przeznaczyć na ten cel, czy 
mam zdolność kredytową i wkład własny? 
Czy to mieszkanie dla mnie czy na wyna-
jem? Jaka lokalizacja mnie interesuje? Jaki 
metraż i ile pokoi? Kiedy się chcę przepro-
wadzić? Kamienica czy blok? Blok wysoki 
czy niski? Jaka infrastruktura, garaż w hali 
podziemnej czy miejsce parkingowe przed 
budynkiem? Kiedy będę mógł się wprowa-
dzić itp.
Wszystkie te pytania mają na celu skon-
kretyzowanie Twoich oczekiwań i potrzeb. 
Po prostu: musisz wiedzieć na czym Ci za-
leży, czego chcesz, albo czego na pewno 
nie chcesz, jeśli chodzi o Twoje preferencje 
mieszkaniowe.
Na co zwrócić uwagę, jeśli już wybrałeś 
konkretne mieszkanie i jesteś blisko decy-
zji?

1. Poznaj okolicę i sąsiedztwo. 
Zrób sobie spacer po okolicy i porozmawiaj 
z sąsiadami. Oczyszczalnia ścieków, zajezd-
nia tramwajowa albo sklep całodobowy 
pod mieszkaniem mogą mieć duży wpływ 
na komfort mieszkania.

2. Zwróć uwagę na kondycję budynku i 
mieszkania.
Dopytaj o administratora, spółdzielnię 
czy wspólnotę mieszkaniową. Zobacz, czy 
mieszkanie będzie wymagało remontu, a 
instalacje wymiany. Poproś o wykaz opłat 
administracyjnych.

3. Zbadaj stan prawny.
Sprawdź czy właściciel mieszkania ma od-
powiednie prawo do lokalu, czy są ewentu-
alni inni współwłaściciele. Jeśli jest księga 
wieczysta, sprawdź jej poszczególne działy, 
by dowiedzieć się kto jest właścicielem, czy 
hipoteka jest nieobciążona albo czy metraż 
i liczba pomieszczeń jest zgodna ze stanem 
faktycznym. Weryfikacja księgi wieczystej 
jest niezmiernie istotna w procesie naby-
wania każdej nieruchomości. Wpisy w niej 
zawarte są objęte prawem rękojmi wiary 
publicznej ksiąg wieczystych, które chronią 
kupującego przed nieuczciwymi sprzedającymi.
Jeśli mieszkanie jest we współwłasności, 

zgodę na sprzedaż muszą wyrazić wszyscy 
współwłaściciele. Przecież Ciebie nie inte-
resuje zakup części ułamkowej tylko całość 
mieszkania. 
Jeśli mieszkanie jest spółdzielcze bez księgi 
wieczystej, wtedy spółdzielnia jest źródłem 
informacji i wydaje stosowne zaświadcze-
nia o mieszkaniu, właścicielu i prawie do 
lokalu.

4. Koszt mieszkania to nie wszystko. 
Planując zakup własnego lokum, uwzględ-
nij w swojej kalkulacji wszystkie koszty 
kupna mieszkania – dzięki temu precyzyj-
nie określisz budżet, minimalizując ryzyko 
konieczności pokrycia niespodziewanych 
nakładów. Jeśli ubiegasz się o kredyt hi-
poteczny, który pozwoli Ci kupić mieszka-
nie, pierwszym kosztem, na jaki musisz się 
przygotować, jest 20% wkładu własnego. 
To minimalna kwota, jaką musisz wnieść, 
jeśli starasz się o możliwość sfinansowania 
nieruchomości kredytem. Prócz taksy nota-
rialnej, dochodzą koszty wypisów, podatek 
PCC-2% ceny transakcyjnej (przy mieszka-
niach z rynku wtórnego) i opłaty sądowe. 
Pamiętaj też o ewentualnych kosztach re-
montu i wykończenia mieszkania. 

5. Dokumenty i zaświadczenia.
Przed zakupem mieszkania warto zapytać, 
czy mieszkanie nie jest obciążone prawem 
dożywocia. Chodzi tu o umowę dożywo-
cia, uregulowaną w Kodeksie cywilnym. 
Co istotne, prawo dożywocia nie musi być 
ujawnione w księdze wieczystej. Kolejną 
rzeczą przy kupnie mieszkania na rynku 
wtórnym, na którą trzeba zwrócić szczegól-
ną uwagę są zameldowani lokatorzy w loka-
lu. Zażądaj od sprzedającego dostarczenia 
zaświadczenia, że w mieszkaniu nikt nie 
jest zameldowany. 
Domagaj się również od właściciela miesz-
kania okazania zaświadczeń ze spółdzielni 
mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkanio-

wej, że nie ma zaległości z tytułu czynszu. 
Podobnego zaświadczenia należy domagać 
się także w przypadku opłat za gaz, za prąd.

6. Kupowanie od dewelopera 
Przy nabywaniu mieszkania od dewelope-
ra, zorientuj się jaki to deweloper, jakie 
ma doświadczenie i wiarygodność, zobacz 
wcześniejsze realizacje. Ważna jest jego 
kondycja finansowa, opinie klientów i re-
putacja na rynku. Możesz też sprawdzić 
wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. Konieczna jest 
również weryfikacja, czy deweloperowi zo-
stała wydana ostateczna decyzja o pozwo-
leniu na budowę budynku, w którym znaj-
duje się lokal (adnotacja o ostateczności 
decyzji zamieszczana jest na dokumencie 
decyzji przez organ administracyjny, który 
ją wydał) – informacja taka jest niezbędna 
w celu ustalenia czy organ administracyjny 
zezwolił na rozpoczęcie i prowadzenie bu-
dowy.

Przed podpisaniem umowy deweloper-
skiej, dokładnie ją przeczytaj, sprawdź 
każdy zapis.

Dowiedz się, na kiedy zaplanowano datę 
ukończenia inwestycji. Pozwoli Ci to zapla-
nować przeprowadzkę i załatwić wszystkie 
niezbędne rzeczy do czasu zamieszkania w 
nowym lokum.

Reasumując: przy kupnie mieszkania należy 
zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. 
Te powyżej to tylko niektóre z nich. Zanim 
więc zdecydujesz się na zakup, dokładnie 
się przygotuj. Jeśli zaś potrzebujesz wspar-
cia, skorzystaj z pomocy profesjonalnego 
agenta nieruchomości.

Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Jak dobrze kupić mieszkanie?
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HYDRAULIK
AWARIE-REMONTY-NOWE

TEL. 790 80 80 30

INSTALACJE

KOTŁOWNIE
wod-kan, c.o., gaz

modernizacje

kirek55@gmail.com

NAPRAWY 
PRZEGLĄDY

PRODUCENT ROLET WEWNETRZNYCH,

TEL.531 051 614uslugi_rolety@wp.pl

RABAT30%

Rolety Dzień-Noc
Rolety w kasecie z prowadnicami
Rolety wolnowiszące
Rolety rzymskie
Rolety dachowe
Plisy

.
GRATIS !             POMIAR              WYCENA              MONTAZ               GRATIS !. ...

REMONTY MIESZKAŃ 

płytki
malowanie
szpachlowanie
ścianki działowe
sufity podwieszane
mycie elewacji Karcherem

KOMPLEKSOWO

501 590 143

instalacje: 
C.O.  wodne,  gazowe, elektryczne

GODZINY OTWARCIA pn.-sob. 8:00-16:00

SKŁAD
WĘGLA

ATRAKCYJNE CENY
- węgiel eko groszek

- orzech
- miał

- miał gruby
- kostka

- groszek

TRANSPORT NA TERENIE
POZNANIA I OKOLIC

GRATIS!!!
przy zamówieniu min 1tony

tel. 61 814-22-73
kom. 797-986-878Możliwość złożenia zamówienia na stacji paliw

przy ul. Budowlanych 3 przez 24h/7dni w tygodniu

62-081 Baranowo, ul. Budowlanych 5

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

 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

USŁUGI ELEKTRYCZNE

montaż nowej instalacji oraz remonty

usuwanie awarii 24h
pomiary elektryczne
montaż lamp oraz gniazd
podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek

WOJCIECH BUTOWSKI

tel. 693-162-698

.

..

..
usługi drobne oraz kompleksowe.

rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole

OSŁONY WEWNĘTRZNE

ZADZWOŃ i umów się na bezpłatny pomiar i wycenę tel. 696 013 579

SALON ZAPRASZA
PN -PT   10 - 18    SOBOTA 10 - 14

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52

OSŁONY ZEWNĘTRZNE
markizy tarasowe
markizy balkonowe
markizy na Ogrody Zimowe
systemy Veranda
pergole
rolety zewnętrzne
refleksole
moskitiery

www.moniverti.pl

  POMIA

R

GRATIS

        

DO
JA

Z

D   WYCEN
A

.

.
.

PROMOCJA
ROLET RZYMSKICH

ORAZ 
DZIEŃ I NOC

 TANIEJ O 20%

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
 

kursy: maturalne, gimnazjalne, dla firm
Poznań-Smochowice ul. Chodzieska 26a

/Lernedo Centrum Edukacji

KOREPETYCJE

Centrum Edukacji

tel.: 501 052 909
511 206 488

www.lernedo.pl

TŁUMACZENIA
z dojazdem
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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 
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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

Płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, 
podcięcie wędzidełka języka, plastyka podniebienia,

ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), 
plastyka małżowin nosowych, endoskopia krtani,
operacje migdałków, nosa i zatok przynosowych. 

wyłuszczanie kaszaka i włókniaka, 

LARYNGOLOG
Dr n. med. 
Dorota Miętkiewska - Leszniewska

 wizyty: pon. - niedz. od 9.00 do 20.00

tel. 606 336 975

Gabinet laryngologiczny:

(wjazd od ul. Mieszka I, za blokiem nr 13)
os. Przyjazni 142, pawilon 142

masaż

bezpłatne konsultacje

fizykoterapia
zajęcia grupowe

terapia indywidualna

Poznań-Ogrody ul. Szczęsna 13
wejście od Nowina

www.fizjoterapia-novina.pl
tel. 61 84 11 100, 665 505 606

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

Szeroki zakres usług:
- laser biostymulacyjny
- wybielanie zębów
- krótkie terminy protezowania
- mała chirurgia
- stomatologia zachowawcza
- umowa z 

tel. 601 886 019
ul. Grunwaldzka 50

           pełen zakres usług 

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

 
www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

cyfrowy rtg

ul. Zakopiańska 91 
Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

FIZJOTERAPIA
BÓLE PLECÓW

URAZY NARZĄDU RUCHU
MASAŻ RELAKSACYJNY

mgr fizjoterapii Martyna Kasprzak

tel.  882 136 352

DOJAZD DO PACJENTA NA TERENIE POZNANIA GRATIS!

MOBILNA
fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

październik 2015 11

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

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo

Całościowe zaopatrzenie �rm oraz osób prywatnych

Już otwarte ! 
Rynkowa 42,
Przeźmierowo
(obok chłodnice Nowak)

odzież ochronna     buty ochronne      rękawice robocze

Zapraszamy

..

www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

MYCIE 

BRUKARSTWO

506 122 506
dachów, 
         elewacji, 
               kostki brukowej

MYCIE OKIEN

603 635 878

SOLIDNIE 
I SPRAWNIEPOJAZDÓW

693 412 595

ZŁOMOWANIE

tel. 664 135 832

Usługi Kominiarskie

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

czyszczenie przewodów kominowych

odbiory

opinie do gazowni

montaż wkładów kominkowych
i nasad wiatrochronnych

ustalanie przyczyn złego działania

.

.

.

.

.

Zakres usług:

Michał Bartoszkiewicz

2 września w poznańskim Parku Wilsona 
już one po raz dwudziesty trzeci odbędą się 
Dożynki Miejskie. 
Miejskie dożynki będą okazją do odetchnięcia 
od miejskiego stylu życia i możliwością obco-
wania z kulturą wiejską. Będą też swego rodza-
ju wehikułem czasu między innymi za sprawą 
wioski ginących zawodów - mówi Tomasz Le-
wandowski, zastępca prezydenta Miasta Po-
znania.
W wiosce tej będzie można odwiedzić 
warsztat garncarski, świecowniczy, kowal-
ski, czy zielarski. Pojawi się również muzeum 

wyposażenia gospodarstwa chłopskiego.
O godzinie 14 spod kościoła p.w. św. Michała 
Archanioła przy ul. Stolarskiej, gdzie godzinę 
wcześniej rozpocznie się masz święta, ruszy 
barwny korowód dożynkowy.  Przejdzie on ul. 
Śniadeckich pod muszlę koncertową w Parku 
Wilsona, gdzie o godz. 14:40 odbędzie się po-
witanie gości.
Obrzęd dożynkowy przedstawi zespół Łany z 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 
ramach występów artystycznych zaprezentuje 
się też Orkiestra Miasta Poznania przy MPK, 
zespół ludowy Stokrotki. Dożynkowym blo-

kiem dla dzieci zajmie się Teatr Dudula. CTSJ 
Tengukai pokaże japońskie sztuki walki: kendo, 
Iaido, Kyudo. Obejrzeć też będzie można wy-
stęp grupy tanecznej Broadway Ladies, teatr 
szczudlarzy Z głową w chmurach, a także wy-
stęp zespołu Wędrowne Gitary.
W ramach imprez towarzyszących odbędą 
się: pokazy - florystyczne, pracy psów ratow-
niczych; wystawy - gołębi i drobiu ozdobne-
go, królików, zwierząt gospodarskich i kotów; 
warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy; 
animacje dla dzieci; konkurs wiedzy rolniczej.
Dla uczestników Dożynek Miejskich 2017 cze-
kać będzie darmowa grochówka z kotła, kieł-
basa biała parzona i kawa.
                 Szczegóły na stronie www.poznan.pl

Dożynki w Poznaniu
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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

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

SERWIS OPON
OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
WYMIANA Z ZIMOWYCH NA LETNIE
PRZECHOWALNIA OPON
POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
OPONY CAŁOROCZNE

KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE   ODGRZYBIANIE

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

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”

eco
MIEJ 
WŁASNY 
PRĄD!

Elektrownie: 
Słoneczne
Wiatrowe
Przydomowe

604 812 275

proj
ek

t 

mon
taż

Zadbaj o wtryskiwacze !! 
                                                                          Liqui Moly Diesel Spülung
Wtryskiwacze to wyjątkowo istotna część 
w układzie wtryskowym, który ma wpływ 
na poprawne działanie każdego diesla.
To jeden z podstawowych elementów 
konstrukcyjnych wszystkich silników die-
sla, co więcej – wtryskiwacze znajdowały 
się w już pierwszym modelu i z powodze-
niem funkcjonują aż do dziś. Najprościej 
rzecz ujmując, rola całego układu wtry-
skowego ogranicza się do synchronizacji 
odpowiedniego wydarzenia w odpowied-
nim czasie, tj. dostarczenia właściwej ilo-
ści paliwa w chwili, gdy jest ono potrzeb-
ne do pracy jednostki napędowej. 

Liqui Moly Diesel Spülung usuwa osad z 
końcówek wtryskiwaczy oraz komory spa-
lania. Podwyższa liczbę cetanową. Chroni 
cały układ paliwowy przed korozją. Zapew-
nia łatwy rozruch i niezawodność układu 
paliwowego przed i w trakcie sezonu zimo-
wego. Inne efekty stosowania tego pro-
duktu to równiejsza praca silnika, mniejsze 
zużycie paliwa oraz mniej szkodliwych sub-
stancji w spalinach. 

Właściwości:
- usuwa osad,
- podwyższa liczbę cetanową,
- chroni przed korozją,
- zapewnia równą pracę silnika,
- przywraca pierwotne osiągi silnika.

Zastosowanie:
Do zastosowania we wszystkich typach 
silników Diesla, również wyposażonych w 
filtr cząstek stałych (DPF/FAP). Należy sto-
sować przy każdej inspekcji pojazdu, po 
dokonywaniu napraw układu paliwowego, 
w przypadku wystąpienia problemów z 
układem paliwowym oraz przed okresem 
zimowym. Użycie w przypadku nagłych 
problemów z silnikiem: odłączyć zaciski 
przewodu dopływowego i odpływowego 
paliwa i wprowadzić je do pojemnika, uru-
chomić silnik, środek płuczący zasysany 
jest bezpośrednio przez pompę paliwową, 
pozwolić silnikowi pracować przy różnych 
prędkościach obrotowych i wyłączyć przed 
opróżnieniem puszki. W większości przy-
padków jedno oczyszczanie za pomocą 

tego dodatku przywraca do pracy nawet 
bardzo zanieczyszczony układ wtryskowy. 
Oczyszczanie powinno mieć miejsce pod-
czas przeglądu lub jako profilaktyka co każ-
de 5000 km 

W swojej ofercie posiadamy szeroki asor-
tyment produktów Liqui Moly. Zapraszamy 
do sklepu stacjonarnego który mieści się 
na ulicy Szarych Szeregów 44 w Poznaniu. 

                                          Marcin Nowakowski

Produkt dostępny jest również w sklepie 
chemik24.pl.  

                                                 

AUTO
GAZ

2 lata gwarancji, bez limitu kilometrów,

Montujemy tylko oryginalne markowe
instalacje gazowe

Kilkunastoletnie doświadczenie

Zwrot kosztów instalacji już po 7700km*

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: 14.000 szt.

Ławica

Suchy Las
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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
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

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.pl

PROJEKTOWANIE
ZAKŁADANIE
PIELEGNACJA
NAWADNIANIE OGRODÓW
MASZYNOWE USŁUGI ZIEMNE

,

SZKOŁA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

dorośli, Senior English 50+
dzieci od lat 3, młodzież,

www.dziejma.pl, ul.Lubowska 6a, Poznań-Smochowice
tel 510 26 99 09
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