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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

 profesjonalna obsługa

POZNAŃ 
SMOCHOWICE
ul. Słupska 20
60-458 Poznań

tel. 881-511-040

PRZEŹMIEROWO

ul. Rynkowa 113A
62-081 Przeźmierowo

tel. 881-511-050

 ISSN 2300-7273

Ławica   Ogrody    Wola   Krzyżowniki-Smochowice    Kiekrz   Strzeszyn     Podolany          

 Samodzielne odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie str. 4
Trudne dzieciństwo, a dorosłość str. 8

 Dieta Śródziemnomorska str. 10
Kurs na Prawo Jazdy str. 12

www.fachowcywmiescie.pl

ŻŁOBEK
KLUB MALUCHA

PRZEDSZKOLE
ZAPRASZAMY DZIECI 

ZAPRASZAMY DZIECI 
JUŻ OD 1-3 LAT.
PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS

JUŻ OD 2,5 ROKU ŻYCIA

Szk zyka Angielskiego

Po owice, ul. Lubowska 6a
tel. 510-26-99-09, www.dziejma.pl

Senior English
50+ i 60+ młodzież i dzieci 

od lat 4

JESIEŃ!

90 zł 
netto

603 600 600 www.odpady-skip.pl

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

PROMOCJA

CAŁOROCZNA HURTOWNIA FAJERWERKÓW
SPRZEDAŻ DETALICZNA - CENY HURTOWE!

SPRZEDAŻ CHOINEK

tel. 693-58-46-58

jodła kaukaska
świerk

stojaki na choinki
jemioła
świerk srebrzysty

Poznań, Obornicka 327 (obok stacji benzynowej Shell)
dawniej ul. Strzeszyńska 206

z hasłem „Fachowcy w Mieście” 10% rabatu
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Marzenie o dziecku  str.   4
Błędy przy sprzedaży nieruchomości  str. 10

Sylikon-szczelny zawodnik  str. 12

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

samochodowe instalacje gazowe str. 15tel: 609 801 801

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Piątkowo
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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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POLECAMY:
KAWY
HERBATY
KOKTAJLE
SMOOTHIESY
CZEKOLADY
DESERY
NAPOJE
DANIA KUCHENNE I

I
I IIul. Drużbickiego 2

    61-693 Poznań
PLAZA I piętro
(przy schodach do kina)

ANTENY

z tą gazetk
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10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

Motto numeru:  

                         „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.”
                                                                     Adam Asnyk

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
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Szanowni Państwo,

          Milowymi krokami zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia.

Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć 
Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, 

zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłyną spokojnie i radośnie,

aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania.

Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 505-528-144 
lub na maila: biuro@fachowcywmiescie.pl.

www.asamicattery.pl
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793 206 415

SALON PIELĘGNACJI 
          DLA ZWIERZĄT

ul. Chojnicka 78  Kiekrz www.salonpsistyl.pl

RÓWNIEŻ DUŻE PSY!

czesanie       obcinanie pazurków.
strzyżenie       kąpiele      czyszczenie uszu. .

RADCA PRAWNY

Kancelaria
601 999 570

Porady, reprezentacja w sądzie:
rozwód, separacja, podział majątku
kontakty z dzieckiem, adopcja, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty

sprawy komornicze, egzekucja

odszkodowania, odwołania, ZUS i  inne

MEBLI TAPICEROWANYCH I DYWANÓW

Tel. 511 777 442
Metoda Aktywnej Piany

Czyszczenie

- nowoczesna metoda czyszczenia

DOJAZD GRATIS
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TEL. 796 606 103 DOSTAWA GRATIS!

TANIE DREWNO OPAŁOWE

sucha sosna
130zł/1,3mp.

PATRZ NA ZDJĘCIE

Do zamówienia-rozpałka
GRATIS

tel. 512  614  512
www.cookingcatering.com.pl           kontakt@cookingcatering.com.pl

meNu  SwiaTEczne,

Garmazerka:

- łosos - 10 zł/100g

- karp - 7,5 zł/100g

- dzwonki z pstraga - 6 zł/100g

- sałatka w szynce - 5 zł/100g

- schab ze sliwka - 6 zł/100g

- szparagi w szynce - 5 zł/100g

- filet z kurczaka w galarecie - 5,5 zł/100g

- galantyna z kurczaka (rozne smaki) - 5 zł/100g

,

i
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i i
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Zupy:

- barszcz z uszkami - 35 zł/litr

- grzybowa z łazankami - 45 zł/litr

- rybna (bulion) z lanymi kluskami - 45 zł/litr

Kapusta:

- postna - 25 zł/kg

- bigos - 40 zł/kg

Sałatki:

- jarzynowa - 20 zł/kg

Zamówienia przyjmujemy do 18.12 

*Bezpłatny dowóz na terenie Poznania i okolic

Ciasto:

- piernik w polewie czekoladowej

- pierniczki - 25 zł/30 sztukprzekładany powidłami - 20 zł/kg

Ryby:

- karp panierowany - 6 zł/100g

- pstrag pieczony - 5 zł/100g
,

Co nas wyroznia?

W swojej ofercie mamy ponad 10 rodzajow diet,m.in. dieta sportowa, bezglutenowa,

Naszym klientom dostarczamy zestawy, składajace sie z 5 zdrowych, odpowiednio
bez laktozy, weganska, wegetarianska, dla kobiet w ciazy i matek karmiacych.

zbilansowanych posiłkow, sniadanie, II sniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja.

bezpłatna dostawa na terenie Poznania i okolic, kazdego dnia inne menu, dieta testowa juz od 37 zł

.
.

.

.

,
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Teraz nasze wyroby z dostawą do Klienta!
   Zamówienia pod numerem  tel. 694 954 234

Zamówienia realizujemy od 30PLN.

Dostępny cały asortyment Cukierni Kandulski

Dowóz gratis: Naramowice, Umultowo, Piątkowo, Winogrady, Winiary, Bonin,

Dowóz płatny 1PLN za każdy km liczony w dwie strony.

Sobota   10:00-16:00Poniedziałek-piątek   9:00-18:00
www.kandulski.pl

Różany Potok, Sołacz,  Wilczak, Wilczy Młyn, Stare Miasto, Jeżyce, Suchy Las.

        
 Gabinet Psychologiczny  

             tel. 660-140-488 lub 
      malgorzataremlein.pl

Niepłodność jest chorobą społeczną i dotyka co-
raz więcej par. Często problemy z zajściem w cią-
żę mają podłoże w czynnikach natury psychicznej 
głęboko nieświadomych i powodujących blokadę 
na poziomie fizjologicznym. Niepłodność przenika 
na całe życie pary - wpływa na stosunek do sie-
bie, do partnera, do seksu i do swojego ciała. W 
około 30 proc. przypadków przyczyna niepłodno-
ści pozostaje niewyjaśniona, a jej skutki przenika-
ją wszystkie dziedziny życia. Na podstawie moich 
doświadczeń w pracy z parami mogę ułożyć listę 
trudności w związku wywołanych niepłodnością. 
Do najczęstszych należy poczucie niskiej wartości, 
a nawet pewnej inności czy niepełnosprawności. 
U osób długo oczekujących dziecka następuje tak-
że spadek poczucia sprawstwa, kontroli na skutek 
konieczności całkowitego zawierzenia lekarzom, 
aparaturze i lekom. Kobiety skarżą się często na 
utratę kontaktu z własnym ciałem. Nieskuteczne 
leczenie prowadzi do poczucia bezradności i bez-
nadziei. Kolejna miesiączka łączy się czasami z wy-
buchem rozpaczy i rezygnacji, a po kilku przepła-
kanych dniach znowu przemienia się w nerwowe 
wyczekiwanie i badanie oznak nadchodzącej owu-
lacji. Taka huśtawka nastrojów jest wyniszczająca 
emocjonalnie. Życie traci sens samo w sobie. W 
chwilach największej potrzeby wsparcia i blisko-
ści innych ludzi wiele par leczących niepłodność 
izoluje się od kontaktów towarzyskich. Obawiają 
się niewygodnych pytań, niezrozumienia i wścib-
stwa. Szczególnie bolesne są naciski rodziców czy 
teściów, by wreszcie „dali im wnuka”. Wzbudza to 
poczucie winy i prowadzi do różnego rodzaju gier 
rodzinnych oraz udawania, że „wszystko jest w 
porządku”. Napięcie udziela się obojgu i zaczyna 

się obwinianie siebie lub partnera, ujawniają się 
różnice w oczekiwaniach i stosunku do leczenia. 
Mogą się także pojawić zaburzenia seksualne, ta-
kie jak brak satysfakcji z seksu, brak orgazmu czy 
trudności z erekcją, a seks często staje się obo-
wiązkiem. Ponieważ to kobiety kontrolują cykl 
owulacyjny, ich partnerzy czują się odrzuceni albo 
traktowani instrumentalnie, odmawiają kochania 
się na rozkaz. Życie osoby, która wpadła w wir wal-
ki z niepłodnością, przypomina błędne koło: fru-
stracja i niepowodzenie prowadzą do prób działa-
nia, a gdy te kończą się porażką, wzrasta presja, 
by wreszcie osiągnąć cel . Do tego dochodzą ne-
gatywne skutki procedury medycznej: częstokroć 
utrata zaufania do lekarzy, uboczne efekty przyj-
mowania leków hormonalnych, a także poniesio-
ne nakłady finansowe na zabiegi, leki czy podróże. 
Niepłodność jako choroba jest bardzo obciążają-
ca psychicznie oboje partnerów i może powodo-
wać inne problemy. Kobiety niespokojne o brak 
dziecka odwracają uwagę od relacji z partnerem 
i żyją wyłącznie myślą o zajściu w ciążę. Mężczyź-
ni czują presję opiekowania się nimi, a jednocze-
śnie czują rodzaj odrzucenia. Niepłodność często 
rujnuje samoocenę obojga partnerów. Czują się 
bezwartościowi, wstydzą się braku dziecka, mają 
wrażenie, że są gorsi od osób, które mają dzieci. 
U kobiet często mogą pojawić się objawy depre-
syjne, brak sensu życia, złość, agresja, a także 
objawy lęku. Mężczyźni często uciekają w pracę 
zawodową. Wszystkie te objawy i zachowania nie 
pomagają w leczeniu, a wręcz je utrudniają. Coraz 
więcej par pragnących dziecka zwraca się o pomoc 
do psychoterapeuty. Znane jest zjawisko blokady 
psychicznej przeszkadzającej poczęcie dziecka 

wynikające ze zbytniej koncentracji na problemie. 
Pomoc psychologiczna osobom borykającym się z 
niepłodnością może umożliwić uwolnienie się od 
negatywnego sposobu myślenia, dostrzec pozy-
tywne wartości w tym, co jest tu i teraz, a nie tylko 
w tym, co będzie. Może pomóc w rozładowaniu 
napięcia i odwróceniu uwagi, znalezieniu sposo-
bów na adaptację do sytuacji i lepszego znoszenia 
samego leczenia, a zlikwidowanie objawów daje 
większą szansę na pomyślne zakończenie. Psy-
choterapia jest w takich przypadkach pomocna i 
stosowana równocześnie z dobrą opieką medycz-
ną daje w wielu przypadkach oczekiwany efekt w 
postaci zajścia w ciążę. Niepłodność może stać się 
lekcją życia, która choć trudna i bolesna otwiera 
nieznane dotąd obszary możliwości tkwiące w 
ludzkiej psychice.
                                               Małgorzata Remlein             
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidu-

alną osób dorosłych oraz terapię par. Pracuje z osobami nad poprawą 

ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, zbudowaniem poczu-

cia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i uporządkowaniem 

relacji z innymi. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych. 

      

Marzenie o dziecku
psychoterapia pary leczącej niepłodność

���ro�� � k��ust� � ����b���,
������I, ��ęs� ��e�z���,
�igo�, �la���� i��.

Szczegóły do uzgodnienia.

pon-pt: 10.00-19.00
sob: 10.00-15.00

Przyjmujemy zamówienia świąteczne:

Poznań, Obornicka 327 (obok stacji benzynowej Shell)
dawniej ul. Strzeszyńska 206

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY
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P R O T E Z Y    Z Ę B O W E
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie),
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste 
(przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe),
Szkieletowe: podniebienie sztuczne
zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywo,

Poznań-Smochowice, ul. Sianowska 77    tel. 518 268 039, wt. i czw., 16-20

Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła 
wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie,
Mikroprotezy (do 2 zębów),
Naprawy protez
Jednoosobowe wykonawstwo

tel. 609 801 801
nasza reklama na str. 15

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

- zmarszczki poprzeczne czoła 450 PLN
- zmarszczki palacza  450 PLN
- kurze łapki 450 PLN
- zmarszczki przy uszach  450 PLN
- powieka górna + kurze łapki  700 zł
- powieka dolna + kurze łapki  700 zł

STUDIO URODY

  
            Piątkowo                 
os.Bolesława Śmiałego 31 

    
Podolany         

 ul. Edwarda Raczyńskiego 69
(wjazd od ul. Sokolnickiej) 

 
 

Studio Urody Twoje 5 minut

Zmagasz się z problemem opadających powiek, 
          Boisz się operacji plastycznej?

Jak działa Lifting Plazmowy:

PLASMA EYE LIFT
Bezoperacyjny lifting powiek!

Wystarczą 3 zabiegi !

Wystarczą 3 zabiegi aby uzyskać efekt napięcia i ujędrnienia.

Zabieg można wykonywać również na inne
obszary skóry w celu poprawienia jędrności.

Nowość

Cennik promocyjny ważny do 15 stycznia:

Plazma tworzy się między końcówką urządzenia i skórą pacjenta dzięki
niewielkiemu łukowi elektrycznemu, który w kontrolowany sposób
zdolny jest do sublimacji naskórka i obkurczania skóry w miejscu jego
działania co skutkuje uniesieniem powiek i efektem „otwarcia oka”

tel: 788 178 841

  
            Piątkowo                                           Podolany                                    
os.Bolesława Śmiałego 31              ul. Edwarda Raczyńskiego 69         
                                                          (wjazd od ul. Sokolnickiej) 
 
 

www.twoje-5-minut.pl
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

U nas protezy w ramach NFZ 
bez kolejki 

62-002 Suchy Las, 
Nowy Rynek 4

tel. 61 652 12 26
tel. 601 536 430

PRZYJĘCIA PRYWATNE
IMPLANTY
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
NOWOCZESNA, ESTETYCZNA 
PROTETYKA (LICÓWKI, INLAYE, 
KORONY PEŁNOCERAMICZNE, 
KORONY BRUX - DLA BRUKSISTÓW)
RTG, PANORAMA
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE 
24 h / 7 DNI








PRZYJĘCIA W RAMACH NFZ

ZAPRASZAMY!
PORADNIA 
STOMATOLOGICZNA 
„HAPPY DENT”

          HAPPY DENT SUCHY LAS

24
DIETO

TERAPIA

gabinet   111       wtorki     16.00 – 18.00
wizyty domowe pon.–pt. 10.00 – 18.00

USŁUGI  BEZPŁATNE
PORADNIA DIETETYKI 

Poznań, ul. Dojazd 34
(w szpitalu MSWiA)

rejestracja tel. 501 347 315

w
w

w.fp
v.o

rg
.p

l

Zakres usług bezpłatnych:
poradnictwo dietetyczne     diety prozdrowotne 

dietoterapia     analiza składu masy ciała 
odchudzanie     badania antropometryczne

specj. przeciwnowotworowa
badania grupowe ze sponsoringiem

(w �rmach, ośrodkach wczasowych itp.) 
wizyty domowe – mobilna dietetyka

...

           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

www.studiofigura.com.pl

Studio Figura Suchy Las

pakiet 8 zabiegów - liposukcja kawitacyjna + endermologia - 1064 zł zamiast 1900 zł

Beauty Shaper
Pogromca centymetrów i cellulitu

537 906 563
Godziny otwarcia: 09:00 - 20:00ul. Diamentowa 5, 62-002  Suchy Las

Endermologia z Falą RF i IR + vaccum mechaniczne

twarz - lifting skóry twarzy , spłycenie zmarszczek , redukcja obrzęków i cieni pod oczami 
                                                                                                                        6 zabiegów - 390 zł zamiast 600 zł

Dla stałych klientek 5 % rabatu !!!

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

masaż

bezpłatne konsultacje

fizykoterapia
zajęcia grupowe

terapia indywidualna
ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

www.gabinety-novina.pl
info@gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100,  665 505 606

FRYZJER DLA PSIAKA www. .plEuroKarma

Pielęgnacja uszu

Obcinanie pazurków

Strzyżenie     Trymowanie       .
Kąpiel     Pielęgnacja              .

ul. Kosowska 1 
Poznań - Podolany604-514-440

Wizyty umawiane telefonicznie

Fryzjer dla Psiaka
Art. Pielęgnacyjne

Preparaty przeciwpasożytnicze        

Karmy    Przysmaki     Akcesoria     Zabawki.. .

 Pielęgnacja     Obcinanie pazurków              .
Strzyżenie     Kąpiel     Trymowanie     Czesanie       . ..

665-297-287
Wizyty umawiane telefonicznie
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www.nagrobkipoznan.plZAPRASZAMY!

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

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

  POMIA

R

GRATIS

        

DO
JA

Z

D   WYCEN
A

.

.
.

www.moniverti.pl

ROLETY    ŻALUZJE    PLISY    ZASŁONY. . ..

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

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

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

POZNAŃ ul. Nałkowskiej 41 Zapraszamy!

Nałkowskiej 41

ZA
B

A
W

K
I

11

11

wjazd od Św. Wawrzyńca
i ul. Nałkowskiej

607 877 867
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511 284 420511 284 420

SKRACANIE
WYCINANIE

DRZEW

październik 2015 9

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

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.

DRZEWA
WSZYSTKO CO Z NIMI 

ZWIĄZANE ORAZ
PIELĘGNACJA OBSZARU ZIELENI

WWW.MEGADRWAL.PL

883 979 808

E-mail: info@dachyzblachy.net

  663 030 063      601 737 900

PRZEGLĄDY OKRESOWE - KONSERWACYJNE - SERWIS

DORADZTWO   WYCENA   PRODUKCJA   MONTAŻ. ..
OPINIE - OCENY TECHNICZNE DACHÓW ..

.

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

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

OFERUJE SPRZEDAŻ, MONTAŻ 
I SERWIS:

ROLET ZEWNĘTRZNYCH
ROLET WEWNĘTRZNYCH
PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER

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

ROL-PATROL-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

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

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.buko-podlogi.pl

Wynajem: 
cykliniarki, osuszacza

parkietów i schodów

Sprzedaż
 

sklep@buko-podlogi.pl

HYDRAULIK
AWARIE-REMONTY-NOWE

TEL. 790 80 80 30

INSTALACJE

KOTŁOWNIE
wod-kan, c.o., gaz

modernizacje

kirek55@gmail.com

NAPRAWY 
PRZEGLĄDY

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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

usługi minikoparkami, miniładowarką 
transport wywrotkami do 5 ton

kompleksowe wykonawstwo przyłączy 
wod-kan, gaz, drenaży, szamb

izolacja fundamentów

691 182 252

Jak często sprzedajesz mieszkanie, czy grunt lub 
wynajmujesz dom? Jeśli nie zajmujesz się tym za-
wodowo to prawdopodobnie ze sprzedażą nie-
ruchomości spotykasz się parę razy albo tylko 
raz w swoim życiu. Sprzedaż nieruchomości jest 
złożonym procesem i właściciele często nieświa-
domie popełniają wiele błędów, ponieważ ko-
rzystna i bezpieczna sprzedaż nieruchomości wy-
maga posiadania sporej wiedzy oraz doświadczenia. 
Minionego lata wybrałam się na spotkanie z wła-
ścicielem mieszkania na sprzedaż. Kiedy weszłam 
na klatkę schodową i właściciel otworzył mi drzwi 
wybiegł do mnie pies. Właściciel zaprosił mnie do 
środka i zaczął zapewniać, że pies nie gryzie, po 
czym zabrał go i przywitał się. Choć dla wielu właści-
cieli jest to zupełnie naturalne zachowanie, to war-
to sobie uświadomić, że każdy, nawet najbardziej 
zadbany i milutki pies, nadal jest zwierzęciem i nie 
sposób przewidzieć jak zareaguje na coś nietypo-
wego – np. cykliczne krótkie wizyty potencjalnych 
nabywców mieszkania. Nie każdy lubi być obwąchi-
wany lub lizany przez psa. To pierwszy błąd sprzeda-
jącego – odwiedzający nie mogą mieć bezpośredniej 
styczności ze zwierzęciem. Pies musi być zamknię-
ty lub zabrany z domu czy też mieszkania na ten 
czas. Warunki do oglądania mieszkania lub domu 
pogarsza nie tylko ujadający pies, ale też płaczące 
dzieci i programy w telewizorze oglądane na cały 
regulator. Potencjalny kupiec potrzebuje ciszy i spo-
koju, by obejrzeć nieruchomość. Zadbaj o to, by w 
pomieszczeniach panowały odpowiednie warunki.
Poniżej podpowiadam, jak uniknąć kolej-
nych trzech najczęściej popełnianych błę-
dów przez sprzedających nieruchomości. 

2. Moja nieruchomość jest najlepsza
Wszyscy wiemy jak ważne jest pierwsze wrażenie, 
dlatego warto poświęcić trochę czasu by było ono 
pozytywne. Nieporządek w mieszkaniu wystawio-
nym na sprzedaż jest niedopuszczalny. Potencjalny 
kupiec nie będzie silił się na wyobrażanie sobie, jak 
wyglądałoby posprzątane. Niezakończone prace re-
montowe, brudne okna i zniszczone ściany mogą je-
dynie nie odstraszyć osoby szukającej inwestycji. Do-
świadczony inwestor zna się na budowlance i wie jak 
dobrze wycenić koszty ewentualnego remontu, ale z 
pewnością uwzględni to podczas negocjacji cenowej. 
Kolejną kwestią która może być trudniejsza do usu-
nięcia to zapach. Warto zastanowić się nad profe-
sjonalnym usuwaniu zapachu jeśli w pomieszcze-
niach przebywali palacze albo zwierzaki. Pamiętaj 
też o rzeczach osobistych, rodzinnych fotografiach, 
pamiątkach rodzinnych, które sprawiają, że oglą-
dający mogą czuć się skrępowani, a to ma zna-
czący wpływ na decyzje zakupowe.  Oczywiście o 
gustach się nie dyskutuje i każdy ma prawo mieć 
swój ale przy sprzedaży warto zwrócić uwagę na  
oczekiwania kupujących. Każda sroczka swój ogo-
nek chwali.. Tylko to co Tobie wydaje się ponad-
czasowe i eleganckie dla  kupującego może być 
przestarzałe lub kiczowate. Warto o tym pamiętać 
przy przygotowywaniu nieruchomości do sprzedaży.

3. Cena ofertowa przeszacowana, bo przecież za-
wsze się negocjuje
Najczęściej pierwszym i nie rzadko ostatnim krokiem 
w kierunku określenia ceny sprzedaży nieruchomo-
ści, jest buszowanie po portalach ogłoszeniowych 
i przeglądanie ofert podobnych do naszej. Jest to co 
prawda najbardziej oczywisty sposób na określe-
nie ceny ofertowej, jednak zdecydowanie niewy-
starczający do określenia właściwej ceny rynkowej.
Po pierwsze, punkt odniesienia wcale nie musi być 
słuszny. Pozornie podobne do siebie domy nawet w tej 
samej lokalizacji mogą się od siebie znacznie różnić np. 
przeznaczeniem, kondycją budynku, technologią itp. 
Po drugie skąd wiesz na jakiej podstawie została usta-
lona cena nieruchomości, którą wybrałeś do porów-
nania? Być może na tej samej zasadzie, czyli na pod-
stawie cen widniejących od dawna, nie sprzedanych 
domów krążących w archiwach portali internetowych.
Wielu sprzedających upiera się przy swojej wycenie 
nieruchomości, sporządzonej na podstawie zawyżo-
nych cen ofertowych dostępnych w Internecie. Nie 
biorą oni pod uwagę, że nieruchomość z rynkową ceną 
pojawia się w wynikach wyszukiwania na portalach 
tylko przez krótki czas. “Sąsiad obok sprzedaje jesz-
cze drożej” – często to słyszę. Musisz odpowiedzieć 
sobie na pytanie chcesz sprzedawać czy sprzedać? 
„Taka jest cena sprzedaży, ponieważ musi mi wystar-
czyć na zakup kolejnego mieszkania i żeby jeszcze 
coś zostało” – kupującego nie interesują Twoje po-
trzeby finansowania dalszych inwestycji, ponieważ 
działa na podstawie własnych motywów i kryteriów, 
szukając ceny optymalnej dla siebie. Sugerowanie 
się opinią osób, które nie mają wystarczającej wie-
dzy w sprzedaży nieruchomości, najczęściej przynosi 
więcej szkody niż pożytku.  Warto więc zadbać, aby 
Twoja cena z jednej strony zachęcała kupujących do 
kontaktu, z drugiej zaś gwarantowała sprzedaż w naj-
wyższej i satysfakcjonującej Ciebie cenie, która jed-
nak odpowiada sytuacji panującej na danym rynku. 

4. Twoja postawa
Podjęcie decyzji o sprzedaniu nie każdemu właścicie-
lowi przychodzi łatwo. Miejsce, w którym spędziliśmy 
wiele lat, budzi w nas sentyment. Nadmierne przywią-

zanie właściciela do mieszkania może niepotrzebnie 
przedłużyć czas sprzedaży lub uniemożliwić transakcję.
Nabywca podczas oglądania nieruchomości potrzebu-
je prywatności. Nie każdy sprzedający jest w stanie to 
zrozumieć. Zdarza się, że właściciel chodzi krok w krok 
za oglądającym klientem informując go o wszystkich 
rzeczach, czasem opowiadając również o prywatnych 
przeżyciach, które są zwykle dla zainteresowanego 
klienta nieistotne i krępujące. Nie wszyscy właściciele 
zajmują się zawodowo sprzedażą, dlatego często nie 
przywiązują dużej wagi do kwestii związanych z komu-
nikacją interpersonalną, prezentacją, marketingiem czy 
negocjacjami. Wprawny kupiec czując Twoją niepew-
ność będzie chciał to wykorzystać na swoją korzyść.

5. Brak strategii sprzedaży
Częstym błędem sprzedających jest to, że zaczynają 
szukać profesjonalnej pomocy agenta dopiero wtedy, 
gdy po wielu miesiącach mają już dość samodzielnej 
sprzedaży i prezentowania nieruchomości potencjal-
nym nabywcom. Na początku wielu właścicieli chce 
„spróbować na własną rękę”, później gdy nie poja-
wiają się oczekiwane efekty zwracają się o pomoc. 
Niestety w ten sposób tracimy cenny czas, a na ryn-
ku nieruchomości właśnie on jest niezwykle istotny. 
Jego upływ jest wprost proporcjonalny do spadku 
zainteresowania sprzedawaną nieruchomością, a ta z 
kolei jest produktem i na rynku podlega takim samym 
prawom jak każdy inny towar. Dlatego sprzedaż musi 
być zaplanowana. Proces sprzedaży, który składa się 
z kilkunastu etapów, tylko pozornie wydaje się czymś 
prostym. Decyzja o sprzedaży jak i motywacja jest 
bardzo ważna ale to nie wszystko żeby osiągnąć suk-
ces. Należy pamiętać, że każda transakcja składa się z 
konkretnych kroków i żeby osiągnąć satysfakcjonujący 
rezultat, warto dopiąć każdy z nich na ostatni guzik.
Podstawowym błędem, który popełnia większość 
sprzedających, jest podejmowanie decyzji pod wpły-
wem impulsu. Transakcja, dzięki której właściciel 
nieruchomości osiągnie największy zysk ze sprze-
daży, wymaga kompleksowego planu działania. 

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

5 Najczęstszych błędów sprzedającego nieruchomość

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



listopad 2015 listopad 201512 13grudzień 2017      grudzień 2017

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

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

www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

MYCIE 

BRUKARSTWO

506 122 506
dachów, 
         elewacji, 
               kostki brukowej

tel. 515 550 833 - SPEC

Sylikon - szczelny zawodnik
Jeden z najbardziej znanych „zawod-
ników” na rynku światowym. Potra-
fi idealnie wykończyć jak i zarazem 
uszczelnić. Absolutny geniusz zastoso-
wań w łazienkach i kuchniach , gdzie 
skutecznie wypełni każdą szczelinę 
między ścianą, a umywalką, blatem 
kuchennym, wanną, zlewozmywakiem 
i kabiną prysznicową. Tak! Mowa tu-
taj o silikonie, który właśnie w tych 
miejscach jest najbardziej narażony na 
działanie wody i po kilku latach jadnak 
traci nie tylko swój estetyczny wygląd, 
ale również właściwość. Na silikonno-
wym uszczelniaczu pojawiają się czar-
ne plamki i przebarwienia. Zabrudze-
nia te widać szczególnie na silikonie w 
jasnym kolorze, szczególnie białym, a 
właśnie taki używany jest najczęściej. 
To nic innego jak pleśń – nieestetycz-
na i niezdrowa, która opiera się do-
stępnym środkom czystości. Silikono-
wa fuga przestaje być szczelna - pęka 
i traci przyczepność do podłoża. Stary 
silikon trzeba usunąć, a w jego miejsce 
nałożyć nową warstwę. Produkt,który 
mogę polecić to silikon sanitarny od-
porny na pleśń firmy Soudal.

Usuwanie starego silikonu wydaje się 
zasadniczo proste, ponieważ możemy 
wykonać to ostrym narzędziem np. 
nożem do cięcia płyt gipsowcyh lub 
ostrym nożem kuchennym. Jednak ten 
prosty sposób nie wymagający wielu 
narzędzi wymaga uwagi i precyzji – 
łatwo bowiem uszkodzić i zarysować 
powierzchnię ceramiczną płytek czy 
akrylową wanny. Jednak wczesniej 
wymieniany sposób przy zachowaniu 
należytej ostrożności i staranności nie 
jest możliwe całkowite i dokładne usu-
nięcie startej warstwy uszczelniacza. 
Można wypróbować tradycyjny roz-
puszczalnik, jakim jest np. aceton, ale 
lepiej skorzystać z oferty specjalnych 
preparatów do usuwania resztek sili-
konu sanitarnego. 
Środkiem jakim mogę polecić jest pre-
paratu do usuwania silikonu firmy 
Soudal Silicone Remover’. Preparat 
ten można łatwo zaaplikować na pozo-
stałości silikonu, jak i również stanowi 
mieszaninę naturalnych rozpuszczalni-
ków i terpenów. Co ważne, nie śmier-
dzą, jak np. aceton, a wręcz przeciwnie, 
mają często nawet przyjemne zapachy. 
Warto jednak dodać, że przed nakłada-
niem środka zaleca się zabezpieczenie 
powierzchni stykającej się bezpośred-
nio z warstwą silikonu poprzez nakle-
jenie na niej zwykłej taśmy malarskiej 
(również dostępna u nas w sklepie), 
ponieważ mogą powodować matowie-
nie powierzchni z tworzyw sztucznych. 
Na tak przygotowane podłoże należy 
pędzelkiem nakładać cięką warstwę 
preparatu i odczekać około 10-25 min. 
Po takim czasie oczekiwania można ła-
two usunąć stary silikon szpachelką za-
łączona w opakowaniu lub podobnym 
narzędziem. W przypadku dużej spo-
iny wydłużyć czas działania preparatu. 
Kolejnym etapem będzie oczyszczenie 
powierzchni wodą z odpowiednim de-

tergentem i można zacząć nakładanie 
nowego silikonu. 

Dodatkowym środkiem, który chciał-
bym zauważyć w celu pominięcia wy-
żej 2 czynności jest renowator silikonu-
Ceresit Re-New’. Jedną z ważniejszych 
jego cech jest przede wszystkim to, że 
nie nie trzeba właśnie walczyc z usu-
waniem starego spoiwa. Przywroca 
on wygląd starego silikonu na całkiem 
świeży. Dzięki wygładzającej końcówce 
aplikatora, spoina będzie wyglądała 
jak nowa. Jest bezzapachowy i nadaje 
się do pokrywania kolorowych siliko-
nów.
                                                   Leszek Stachowiak
Produkty dostępne są również w 
sklepie chemik24.pl.                                                   



listopad 2015 listopad 201514 15grudzień 2017      grudzień 2017

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 LETNICH NA ZIMOWE
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

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

Piątkowo

AKUMULATORY

DARMOWY MONTAŻ I DIAGNOSTYKA

UL. RYNKOWA 1
62-081 PRZEŹMIEROWO

TEL: 790 390 299

PN. - PT. 9-17  SOBOTA 9-14

I PROSTOWNIKI
INSTALACJE GAZOWE LPG

montaż

SERWIS
LEGALIZACJA ZBIORNIKÓW LPG I CNG

Poznań, ul. Obornicka 341
606 287 814

www.artgaz.pl

J.Płotkowiak

601 715 568

OSK „ZAWODOWIEC”
ul. Czarnkowska 35

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘPNEGO EGZAMINU!

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU

WYBIERAJ SPRAWDZONĄ
 JAKOŚĆ SZKOLENIA

tel. 888 530 558Kategoria ”B”

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

AUTO TAPICER
NAPRAWA FOTELI po wystrzale poduszki AIRBAG
NAPRAWA DESEK ROZDZIELCZYCH
WYMIANA TAPICERKI

KOMPLEKSOWA PRZERÓBKA FOTELI NA PODGRZEWANE

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 117
604 263 011604 263 011

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
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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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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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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

www.dentysta-rodzinny.pl

Protetyka Inplanty Mikroskop

Znieczulenie komputerowe THE WAND

Ogrody- Psarskie

Poznań- Kiekrz, ul. Psarskie (przy przejeździe kolejowym)

choinki

tel. 512-535-989

JODŁA,
ŚWIERK,
DONICZKOWE 
oraz CIĘTE (od 6.12)

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW


