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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

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA,
SYSTEMY 

NAWADNIANIA,

DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU 
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ

733 889 889
www.brandsushi.pl

ul. Strzeszyńska 89/91
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Sposoby na sprzedaż mieszkania  str.   4
Sczepienia nastolatków  str.   6

Jak zostać i być dobrym rodzicem  str. 10
Metoda aktywnej piany  str. 14

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego  str. 14

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

samochodowe instalacje gazowe str. 15tel: 609 801 801
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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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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.

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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tel. 608 443 604tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY PODNOŚNIK KOSZOWY 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW
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Kancelaria
601 999 570
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

           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

Poznań, ul. Lutycka/Juraszów 22

tel. 501-770-921
(przy rondzie Obornickim)

Gwarantujemy konkurencyjne i elastyczne ceny.
Sprzedaż prowadzimy w naszym punkcie
oraz w terenie z dowozem i posadzeniem. 

Kwiaty ozdobne: 
Pelargonie pnące 
Surfinie 
Turki 
Bakopa 
Werbena
Róże
Bluszcze
i wiele innych odmian

Sprzedaż innych 
roślin ozdobnych:
drzewek, iglaków

owocówki
bylin

oraz ziemi
kory, torfu
nawozów

środków ochrony roślin

USŁUGI REMONTOWE

510 485 790

płytkowanie     szpachlowanie     malowanie
WYKONCZENIA`

podłogi drewniane     ścianki GK
.

.
.

Agnieszka Juskowiak

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

              Zbliża się lato, a więc wyjazdy na wymarzony urlop nad nasze morze, w góry lub zagraniczne wczasy. 
Dla tych z Państwa, którzy planują jeszcze prace remontowe, naprawy itp. prezentujemy ciekawy zbiór 
fachowców z najbliższej okolicy.
     Warto przeanalizować tym razem „3 sposoby na sprzedaż mieszkania” Ewy Manthey, agent 
nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts. Autorka omawia zalety i wady 
następujących warianty sprzedaży swojego mieszkania: korzystanie ze wsparcia agenta nieruchomości 
z umową premium (wyłączną, ekskluzywną), sprzedaż samodzielna albo współpraca z pośrednikiem na 
zasadzie zwykłej (otwartej) umowy pośrednictwa. Reasumując określa skuteczność umów na wyłączność 
- 95-98%, otwartych - 10-15%. Właściciele, którzy zawierają umowę na wyłączność, sprzedają swoje 
nieruchomości szybciej i za lepszą cenę. 
       Zarówno przyszłych jak i  aktualnych rodziców zapraszam do zapoznania się z ofertą „Instytutu 
rodzicielstwa” na str.10. Instytut prowadzi zajęcia dla maluszków i starszaków, jogę i ćwiczenia dla mam 
w ciąży i z maluszkami, szkołę rodzenia Akademia Macierzyństwa, warsztaty kompetencyjne dla rodziców 
(masaż Shantalli, chustowanie, BLW, Montesorii itp), zajęcia baletu i gimnastyki dla dzieci. Gorąco polecam.

Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają 
coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

                                                    „Największym szkłem powiększającym świata są oczy,
                                                                        którymi ocenia się samego siebie. ”
                                                               (Alexander Pope)    

WYCENY
NIERUCHOMOŚCI
DOMY

SPECJALISTYCZNE

LOKALE

DZIAŁKI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

naprawy - przeglądy - doradztwo

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

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

SPRZEDAŻ
WĘGLA
Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę. 

Poznań  ul. Sycowska 28/30

    www.cieplozagrosze.pl

tel. 530 113 137
tel. 692 515 643

Kostka

Groszek

Orzech POLSKI
WĘGIEL

SPRZEDAŻ
RATALNA

DARMOWY
TRANSPORT
OD 1 TONY

Miał

880 zł/t
30złkaloryczność 30 000 kJ workowany 25kg

20złkaloryczność 25 500 kJ workowany 25kg

25złkaloryczność 28 500 kJ workowany 25kg

30złkaloryczność 30 100 kJ workowany 25kg

850 zł/t

810 zł/t

720 zł/t

Orzech
22złkaloryczność 27 500 kJ workowany 25kg

780 zł/tOFERTA OGRANICZONA

Ekogroszek
23złkaloryczność 27 000 kJ workowany 25kg

850 zł/t
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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

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

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52
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PERGOLE     MARKIZY    VERANDY. .

OSŁONY ZEWNĘTRZNE
rolety zewnętrzne
moskitiery
pergole
systemy Veranda
markizy tarasowe
markizy balkonowe
markizy na Ogrody Zimowe
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www.moniverti.pl

PROMOCJA

TANIEJ O 15%
ROLETY RZYMSKIE

ROLETY    ŻALUZJE    PLISY    ZASŁONY. . ..

tel. 696 013 579
3 sposoby na sprzedaż mieszkania
Hossa na rynku mieszkaniowym trwa. Ze wzrostem po-
pytu na mieszkania wzrosły ceny za metr kwadratowy. 
Mimo wzrostu cen, branża mieszkaniowa odnotowuje 
kolejne rekordy, a nowe inwestycje deweloperskie cie-
szą się niesłabnącym powodzeniem. Świadczą o tym 
wyniki sprzedażowe, ogromna frekwencja i zaintereso-
wanie wiosennymi targami mieszkaniowymi.  Jest to 
też dobra informacja dla właścicieli mieszkań, ponie-
waż ceny mieszkań „z drugiej ręki” też notują wzrosty. 
Nie oznacza to jednak, że mieszkania sprzedają się 
same, świadczą o tym liczne oferty, które od daw-
na „wiszą” na portalach, a każdego dnia pokazują się 
nowe ogłoszenia. To czy mieszkanie zostanie sprzeda-
ne szybciej i za korzystną cenę zależy od wielu czynni-
ków. Jedno jest pewne – sukces sprzedażowy można 
osiągnąć jedynie przy pełnym zaangażowaniu się w 
ten proces.  Stojąc przed decyzją o sprzedaży swojego 
mieszkania masz 3 warianty: korzystanie ze wsparcia 
agenta nieruchomości z umową premium (wyłączną, 
ekskluzywną), sprzedaż samodzielna albo współpraca 
z pośrednikiem na zasadzie zwykłej (otwartej) umowy 
pośrednictwa. 

Sprzedaż z agentem nieruchomości z umową eksklu-
zywną (wyłączną, premium)
Taka umowa na bardziej dojrzałych rynkach (USA, Da-
nia, Niemcy..) jest oczywistym standardem. W Polsce 
z każdym rokiem korzysta z tej formy współpracy co-
raz więcej Klientów. Jest to umowa, którą zawierasz z 
jednym biurem nieruchomości. Umowa na wyłączność 
pozwala na szerokie i konsekwentne działania reklamo-
we – zwiększające szanse na szybką i korzystną sprze-
daż nieruchomości. Otrzymujesz tylko jedną umowę 
i jednego – zaufanego, a nie przypadkowego agenta, 
który reprezentuje tylko Twoje interesy.  Umowa taka 
umożliwia przejęcie przez agenta kłopotliwych, cza-
sem nieprzyjemnych kontaktów z osobami, które chcą 
się czegoś dowiedzieć o nieruchomości (niekoniecznie 
zainteresowanych zakupem). To dla Ciebie znacznie 
wygodniejsze i skuteczniejsze niż kilka(naście) różnych 
umów i chaotyczny kontakt z tyloma agentami – bez 
żadnej gwarancji pomyślnego rezultatu. Ponadto część 
metod reklamowania i sprzedaży nieruchomości jest 
możliwa tylko przy takiej umowie (np. wymiana ofert z 
innymi agentami). Oznacza to, że inni pośrednicy mogą 
z niej skorzystać. Nie ma przeszkód, aby oferowali ją 
swoim klientom kupującym. Pośrednicy współpracują 
ze sobą i wymieniają się ofertami. 
Wbrew temu co się sądzi oferta na wyłączność po-
woduje, że trafia do znacznie większego grona po-
tencjalnie zainteresowanych, innych biur, agentów 
czy pośredników, zaś oferty tzw. otwarte pod kątem 
współpracy i promowania oferty często nie wychodzą 
poza biuro, z którym właściciel zawarł umowę. Co 
więcej agent pracujący na wyłączności może podzie-
lić się wynagrodzeniem z agentem, który przyprowa-
dzi Kupującego.
Przy umowie wyłącznej Klient nie musi robić prawie 
nic, przy otwartej prawie nic nie robi pośrednik. Dla-
czego więc pokutuje  mit o umowach ekskluzywnych? 
Głównie z niewiedzy, braku świadomości o korzyściach 
i  powielania stereotypów zbudowanych na argumen-

tach nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. 
Liczby mówią same za siebie: skuteczność umów na wy-
łączność to 95-98%, otwartych to 10-15%. Właściciele, 
którzy zawierają umowę na wyłączność, sprzedają swo-
je nieruchomości szybciej i za lepszą cenę. 
Podsumowując, umowa na wyłączność z doświadczo-
nym biurem nieruchomości ma zdecydowanie więcej 
korzyści niż umowa otwarta. Co najważniejsze, w jej 
przypadku zyskujesz pewność, że Twoja nieruchomość 
będzie sprzedawana aktywnie, a agent zrobi wszystko 
co tylko jest możliwe, aby jak najszybciej i jak najkorzyst-
niej dokonać transakcji, ponieważ wynagrodzenie otrzy-
muje wyłącznie za sukces, czyli zamknięcie sprzedaży.
Klienci poszukujący również wyżej cenią taką formę 
współpracy, ponieważ wiedzą, że taką ofertę, przed-
stawia agent, który rzeczywiście widział na własne 
oczy daną nieruchomość, zna jej stan prawny i faktycz-
ny oraz rzetelnie przygotował opis, ponieważ repre-
zentuje jej właściciela podpisując się własnym imienia 
i nazwiskiem pod każdą ofertą.

Sprzedaż na własną rękę
Tu musisz sobie odpowiedzieć na kluczowe pytania. Czy 
twoja wiedza jest wystarczająca do przeprowadzenia 
transakcji? Czy jesteś w stanie skutecznie zawrzeć umo-
wę, wyprzedzając wszystkie zagrożenia przy podpisywa-
niu zobowiązań? Co wiesz o rynku nieruchomości? Czy 
znasz lokalny rynek i panujące na nim trendy? Czy masz 
wiedzę o transakcjach w Twojej okolicy? Czy wiesz jaki 
plan marketingowy przyjąć? Czy wiesz jakich narzędzi 
używać, czym są social media? Czy dysponujesz czasem? 
Czy masz umiejętności sprzedaży, negocjacji i prezen-
towania nieruchomości? Jeśli odpowiedź na każde z 
pytań jest twierdząca to najprawdopodobniej nie ma 
przeszkód byś samodzielnie oferował nieruchomość i nie 
odbędzie się to ze stratą dla Ciebie. Jeśli doskonale znasz 
sytuację na rynku, masz czas i pieniądze na promocję 
oferty, wiesz w jaki sposób przygotować i przeprowadzić 
transakcję, aby była ona dla Ciebie bezpieczna to sprze-
daż bezpośrednia wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Jeśli przy odpowiedziach na w/w pytania wahasz się. 
Rozważ skorzystanie ze wsparcia, ponieważ korzyści fi-
nansowe z samodzielnej sprzedaży nieruchomości mogą 
się okazać niewspółmierne do ryzyka, jakie poniesiesz. 

Sprzedaż z pośrednikiem i umową otwartą
Tu możesz zawierać dowolną liczbę umów z wieloma 
biurami, a jednocześnie sprzedawać samodzielnie. Ta 
forma współpracy, pozornie korzystna ma wiele wad. 
Zlecając usługę wielu pośrednikom, żaden z nich nie 
będzie inwestował czasu, zaangażowania, własnych 
środków na  promocję i marketing. Jednym z istotnych 
problemów jest bardzo słabe powiązanie interesu 
Klienta z interesem pośrednika. Umowa „otwarta” nie 
gwarantuje pośrednikowi, że otrzyma on wynagrodze-
nie za wykonane czynności, więc często po prostu ich 
nie podejmuje. Jedynie „wrzuca” ofertę do sieci. 
Przy umowach otwartych pośrednik przeważnie po-
biera wynagrodzenie z dwóch stron transakcji, od-
strasza to potencjalnych kupców. 
W przypadku współpracy z wieloma biurami nieru-
chomości pojawia się problem tzw. dewaluacji, czyli 
ogłoszenie oferty sprzedaży tej samej nieruchomości 
kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie w tych sa-
mych środkach przekazu (np. w portalach ogłoszenio-
wych). Często tak powielane ogłoszenia różnią się ceną 
ofertową nieruchomości (m.in. ze względu na różne 
wysokości wynagrodzeń poszczególnych pośredników, 
które są doliczane do ceny). Różny jest opis, lokalizacja, 
parametry etc. Na pewno kojarzysz takie ogłoszenie 
gdzie w lokalizacji jest napisane: Smochowice, Ogrody, 
Jeżyce, Wola, czyli gdzie w rzeczywistości znajduje się 
ta nieruchomość?? Dzieje się tak dlatego, że pośrednik 
może obawiać się, że klient kupujący go ominie i dlate-
go nie ma interesu ujawniania tak dokładnych danych 
na etapie ogłaszania nieruchomości. Paradoksalnie za-
miast współpracy między pośrednikiem a właścicielem 
pojawia się rywalizacja. 
Powstałe w ten sposób rozbieżności powodują spadek 
wiarygodności oferty i sprzedającego, a tym samym 
niższe prawdopodobieństwo zainteresowania ofertą 
potencjalnego nabywcy. 
Jaka prowizja dla pośrednika? Pośrednicy pracujący na 
umowie otwartej często zaproponują Ci 1-2% od ceny 
sprzedaży. Brzmi rozsądnie? Cudów nie ma, dostajesz 
to za co płacisz. Niższa prowizja to niższe nakłady na 
reklamę, promocję i marketing. 

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



listopad 2015 listopad 20156 7      czerwiec  2018 czerwiec  2018

SKLEP MEDYCZNY
ul. Hetmańska 37, 60-251 Poznań

www.medyczny.podbielscy.pl

DOWÓZ DO DOMU

REFUNDACJA  NFZ

tel. 61 8666 234,   505 084 010
ZAPRASZAMY: PN-PT 9.00-18.00, SOB 10.00-14.00

Z GAZETKĄ PRZY ZAKUPIE PIELUCH KOSMETYK DLA CHOREGO GRATIS!

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

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

 Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

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

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

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

...www.ewabalinska.pl Poznań - Kiekrz,  ul. Kierska 15

całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy)

wizyty domowe

Gabinet lekarski

tel. 725-05-05-22 www.doktorhome.pl

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

Poznań realizuje programy profilaktyki zakażeń wywo-
łanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - w tym 
raka szyjki macicy - od 2008 roku. Każdego roku korzysta 
z nich nawet do 2 tysięcy osób. Obecnie trwa program 
szczepień dla roczników 2003 - 2005. Od 2016 r. mogą z 
niego skorzystać także chłopcy.

Do realizujących szczepienia placówek wpływają jednak 
prośby o możliwość zaszczepienia dziewcząt z roczni-
ków 2001 i 2002, dla których program profilaktyki został 
już zakończony. W związku z tym miasto wprowadziło 
dodatkowe możliwości skorzystania z bezpłatnych 
szczepień.  Żeby z nich skorzystać, wystarczy udoku-
mentować, że z przyczyn zdrowotnych nie miało się 
możliwości udziału w programie we wcześniejszych 
latach. Kolejnym warunkiem umożliwiającym bezpłat-
ne zaszczepienie się przeciwko HPV jest występowanie 
choroby nowotworowej w rodzinie.

Z powodu raka szyjki macicy, który prawie w 100 proc. 
powiązany jest z wirusem HPV, umiera blisko 5 Polek 
dziennie. Wirus HPV odgrywa istotną rolę w zachorowa-
niach na wiele innych chorób, w tym: raka odbytu, raka 
sromu, raka pochwy, brodawki narządów płciowych, no-
wotwory głowy i szyi. Szacuje się, że 75-80 proc. osób w 
ciągu swojego życia będzie miało kontakt z wirusem HPV.

Z uwagi na konieczność zachowania schematu szcze-
pień, czyli odstępów czasowych między szczepieniem, 
zachęcamy rodziców młodzieży kwalifikującej się do 
szczepień, aby pierwszą dawkę podano jeszcze do 29 
maja - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta. Takie postępowanie pozwoli skorzystać z pełnego 
cyklu bezpłatnych szczepień do końca roku.
By to zrobić, należy osobiście lub telefonicznie zgłosić 

się do realizatora programu: przychodni Edictum sp. 
z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, 
tel. 61 8470454. Zaszczepić można się w 16 placów-
kach na terenie Poznania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu 
dostępne są pod telefonem 

Poznań Kontakt 61 646 33 44 
oraz na stronie www.poznan.pl/mim/ezdrowie.

Szczepienia dla nastolatków
Miasto oferuje darmowe szczepienia chroniące przed zakażeniami wywołanymi wirusem brodawczaka ludzkiego.                                         
To jeden z najczęściej spotykanych wirusów w Polsce, odpowiedzialny m.in. za nowotwory szyjki macicy. 

Z bezpłatnej ochrony mogą skorzystać zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.
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tel. 609 801 801
nasza reklama na str. 15

www.nagrobkipoznan.pl

USŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

FOTOGRAFFOTOGRAF

tel. 504-263-279

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓWZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW
CYFROWO W 3 MINUTY + RETUSZ

FOTOGRAFIE ŚLUBNE I KOMUNIJNE

GratisyiRabaty

Dojazd

do

Choryc
h!

Przeźmierowo, ul. W. Ludów 63   pon.- czw. 10-17,  pt. 9-15, umawianie na tel.

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

!

niebanalne gry i zabawy in and outdoor

Półkolonie

warsztaty kulturowe

przyjazne miejsce

a do tego: pyszne jedzenie

spotkania z niepowtarzalnymi
goscmi z calego swiata!

`̀ ``

konkursy i teleturnieje pelne emocji

`

usmiechnieta kadra

`

`

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl
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2020
LAT LAT
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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

 MIAŁ
 EKOGROSZEK
 ORZECH

WĘGIEL KOSTKA
 MIAŁOGROSZEK

PELLET

.  

.  

.  

.  

.  

.  

SKŁADY POLSKIEGO WĘGLA

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

 

R ul. Wiślana 46
60-401 Poznań
tel. 61 8 430 630
www.abrys-technika.pl

POJEMNIKI   NA   BIOODPADY
Oferowane przez nas pojemniki 
SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI GOAPu!

• dostępne pojemności: 120L, 240L, 1100L
• wykonane z polietylenu niskociśnieniowego
   wysokiej gęstości
• spełniają rygorystyczne warunki normy EN840-1
• POJEMNIKI    POSIADAJĄ    MIEJSCE 
   NA    CHIP / TRANSPONDER
• wyposażone wewnętrzną kratę ociekową oraz
   przelotowe otwory wentylacyjne
• pojemnik na BIOODPADY przystosowany jest do
 mechanicznego opróżniania przez śmieciarki 

   z uchwytem grzebieniowym

W ofercie posiadamy m.in:
• stojaki na worki
• pojemniki na odpady komunalne
   w różnych kolorach
• ocynkowane pojemniki na popiół / śmieci
• kosze uliczne
• ławki ogrodowe i parkowe 

PRODUCENT POJEMNIKÓW
NA ODPADY KOMUNALNE

506 122 506
www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

TERENY ZIELONE

( np. drewutnie, garaże, pomieszczenia gospodarcze,

BRUKARSTWO - nowe powierzchnie, mycie kostki

DACH I ELEWACJA - mycie, konserwacja, malowanie

BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja

nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje

podbitka dachowa, meble ogrodowe)

ul. Strzeszyńska 224
www.instytutrodzicielstwa.pl

tel. 728 979 688
instytut rodzicielstwa

Kiedy w naszym życiu pojawia się wiadomość, że zostanie-
my rodzicami, wszystko zaczyna się zmieniać. Ciąża, poród i 
rodzicielstwo to wspaniały ale też trudny czas dla młodych 
osób. Natłok informacji, internet i dobre rady nie pomaga-
ją. Jeśli jesteście w takiej sytuacji serdecznie zapraszamy 
do nas, do Instytutu Rodzicielstwa. Został on stworzony z 
wielkiej pasji i potrzeby serca, dla wszystkich dzieci i ich 
rodziców oraz osób pracujących z dziećmi. W naszym in-
stytucie każdy rodzic, każde dziecko jest pracownikiem 
naukowym o najwyższych kompetencjach. Bo każdy rodzic 
jest najmądrzejszy, najwspanialszy dla swojego dziecka, a 
każde dziecko dla swojego rodzica.
Miejsce to wyróżnia się kameralnym, ciepłym wnętrzem 
i rodzinną atmosferą. Wszystkie zajęcia prowadzone są w 
małych intymnych grupach u nas poczujesz się jak w domu. 
Oferujemy przyjazną dla dzieci, domową przestrzeń w któ-
rej prowadzimy zajęcia dla maluszków i starszaków, jogę i 
ćwiczenia dla mam w ciąży i z maluszkami, szkołę rodzenia 
Akademia Macierzyństwa, warsztaty kompetencyjne dla 

rodziców (masaż Shantalli, chustowanie, BLW, Montesorii 
itp), zajęcia baletu i gimnastyki dla dzieci powyżej 3 lat.
Szczególnie serdecznie zapraszamy na zajęcia  sensorycz-
no-integracyjnych grup zabawowych już dla dzieci od 6 
miesiąca życia. Bawimy się we wtorki i czwartki o 10,00 i o 
11,30, oraz w czwartki o 14,30 i 17,00. Podczas zająć dzieci 
poznają się, uczą, rozwijają a rodzice wspólnie dzielą się 
doświadczeniami.
Nasza szkoła rodzenia Akademia Macierzyństwa, to prowa-
dzona w duchu rodzicielstwa bliskości jedyne takie miej-
sce w Poznaniu. Oprócz przekazywania Wam najnowszej 
wiedzy, naszą misją jest wzbudzenia w Was kochane mamy 
przekonania, że jesteście w absolutnie najpiękniejszym 
czasie swojego życia, a poród może być dla Was źródłem 
mocy i pozytywnym wydarzeniem.
U nas możesz też zorganizować niezapomniane przyjęcie: 
urodzinki, imieninki, chrzest.
Serdecznie do nas zapraszamy, w pogodne dni zajęcia pro-
wadzimy w ogrodzie :)

 Jak zostać i być dobrym rodzicem

WYBUDOWAŁEŚ

DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY

FORMOWANIE

DRZEW

SKRACANIE

511 284 420511 284 420

WYCINANIE

OGRODY
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PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Poznań, 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

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta KG
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWEUSŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50zł

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

październik 2015 15

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 

HYDRAULIK
AWARIE-REMONTY-NOWE

TEL. 790 80 80 30

INSTALACJE

KOTŁOWNIE
wod-kan, c.o., gaz

modernizacje

kirek55@gmail.com

NAPRAWY 
PRZEGLĄDY

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.

Suchy Las, ul. Nowy Rynek 9 (parter przy Sklepie Chińskim)
pn.-pt. 11.00-18.00    sob. 11.00-14.00

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

PASMANTERIA

KRAWIEC

KALETNIK

PRALNIA

NOWY ASORTYMENT

ZAPRASZAMY!

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)
696 017 449

LODÓWKI
pralek i zmywarek w domu klienta.

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

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

 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

POJEMNIKI NA 
ODPADY 

BIODEGRADALNE 
RÓWNIEŻ Z WENTYLACJĄ 

I PODWÓJNYM DNEM

Poznań-Smochowice
ul. Trzebiatowska 20
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tel. 668-814-674tel. 668-814-674

Odpady biodegradalne
-zielone będą odbierane
przez �rmę GOAP tylko

z brązowych pojemników!

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

KOSTKA BRUKOWA
PŁOTY BETONOWE

Ceny producenta

tel. 61 816 14 31 tel. 696 427 436
www.wibet-bruk.pl

ul. Rynkowa 71
Przeźmierowo

WYROBY ZE SZKŁAWYROBY ZE SZKŁA
Od pomiaru do montażu

www.staglass.pl
510 338 238 

• balustrady • inne wyroby ze szkłaszkło malowane 
lustra • drzwi i ścianki  szklane • kabiny prysznicowe
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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

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak

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

Poznań, ul. Dedala 5

Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

Ławica

Suchy Las

Piątkowo

AUTO
GAZ

2 lata gwarancji, bez limitu kilometrów,

Montujemy tylko oryginalne markowe
instalacje gazowe

Kilkunastoletnie doświadczenie

Zwrot kosztów instalacji już po 7700km*

AKUMULATORY

DARMOWY MONTAŻ I DIAGNOSTYKA

UL. RYNKOWA 1
62-081 PRZEŹMIEROWO

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

I PROSTOWNIKI

UL. MAŁE GARBARY 1
61-756 POZNAŃ

PN. - PT. 8-19  SOBOTA 9-14

TEL: 790 390 299

TEL: 506 164 933
www.prostowniki-akumulatory.pl

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

SERWIS OPON
NOWE  OPONY
CAŁOROCZNE
OD 122 ZŁ!!!

KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE   ODGRZYBIANIE

mail: biuro@venadach.pl

Kupie strych w Poznaniu
za gotówkę 

lub w rozliczeniu 
za remont dachu

tel. 607-122-427

Czas schnięcia
Innowacyjna metoda Aktywnej Piany pozwala na skuteczne wyczyszczenie tapicerki czy dywanu  bez użycia 
wody. Dzięki temu czas schnięcia wynosi ok. 2 godzin. Podczas czyszczenia powierzchni odkurzaczem piorą-
cym czas schnięcia jest o wiele dłuższy, często jest to cały dzień.

Usuwanie zabrudzeń- efekt czyszczenia
Aktywna Piana doskonale rozpuszcza brud dzięki czemu efekt czyszczenia jest bardzo dobry. Używając ory-
ginalnych środków i urządzeń czyszczących przywracamy przybrudzonej tapicerce oraz dywanom żywość 
kolorów i nowy, czysty wygląd. Minusem używania odkurzacza piorącego jest fakt, że podczas czyszczenia 
wtłaczana jest duża ilość wody, co niestety często doprowadza do
nadmiernego przemoczenia powierzchni, a w konsekwencji do późniejszego „wybijania” plam.

Możliwość czyszczenia delikatnych materiałów np. wełna
-

riałów takich jak np. wełna dzięki czemu również takie powierzchnie można tą metodą skutecznie wyczyścić.
Czyszczenie dywanu przy użyciu odkurzacza piorącego może skończyć się  trwałym uszkodzeniem materiału.

Czyszczenie mebli tapicerowanych i dywanów
Metoda Aktywnej Piany - nowoczesna metoda czyszczenia

-Chcemy wspomóc poznańskich seniorów, gdy potrzebują 

rehabilitacji. Wtedy trzeba działać szybko, a to nie zawsze 

możliwe - mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Pozna-

nia. -  Podstawa to dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego. 

Oczekiwanie na przyznanie dofinansowania, by móc go za-

kupić, trwa zbyt długo. Reagujemy na ten problem, urucha-

miając miejską wypożyczalnię.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pomoże 

osobom, których sytuacja zdrowotna wymaga natychmia-

stowego wsparcia.

- To pilotażowy projekt, przewidziany do realizacji do końca 

roku - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wy-

działu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pozna-

nia. - Myślimy o interwencyjnym wsparciu osób zamiesz-

kujących Poznań, które ze względu na sytuację zdrowotną 

i materialną pilnie wymagają skorzystania ze sprzętu reha-

bilitacyjnego. 

Łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe i wo-

doodporne pokrowce, wózki, kule i laski inwalidzkie, balko-

niki i chodziki oraz inhalatory to tylko część wyposażenia, 

które już od 1 czerwca będzie dostępne dla seniorów. Sprzęt 

będzie można wypożyczyć na 3 miesiące po wpłaceniu jed-

norazowej kaucji zwrotnej. Przez ten czas seniorzy będą 

mogli dopełnić wszystkich formalności koniecznych, by do-

stać dofinansowanie na kupno własnego wyposażenia. W 

wyjątkowych przypadkach sprzęt będzie można wypożyczyć 

na pół roku. 

- W momencie, gdy osoby starsze wychodzą ze szpitala, 

zmienia się całe ich życie. Wspieranie tych ludzi wpisuje 

się w naszą działalność. Pomagamy od wielu lat. Mamy w 

tym doświadczenie, dlatego podjęliśmy się tej współpracy 

- mówi ks. Marcin Janecki- dyrektor Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej.

Do skorzystania z wypożyczalni niezbędne będzie aktual-

ne zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi schorzenie i 

określi, jakiego dokładnie sprzętu potrzebuje chory. Zain-

teresowani ofertą wypożyczalni mogą zadzwonić do biura 

Poznań-Kontakt (tel. 61 646 33 44). Wszystkie formalności 

związane z odbiorem, zwrotem i korzystaniem z usługi od-

bywać się będą w siedzibie Caritas (ul. Rynek Wildecki 4a).

Autorką pomysłu miejskiej wypożyczalni sprzętu jest radna 

PO, Monika Danelska, która o pieniądze na ten cel wniosko-

wała w poprawce do budżetu.

- Ważne jest zachowanie balansu. Poznań to miasto otwar-

te, nowoczesne, które dba o seniorów. Chodzi nie tylko o 

ofertę kulturalną i inne aktywności społeczne, ale też o kwe-

stie zdrowotne - tłumaczy Monika Danelska. - Dzięki dostę-

powi do specjalistów i rehabilitacji osoby starsze otrzymują 

szansę na powrót do zdrowia i odzyskanie własnej niezależ-

ności - dodaje radna PO.

- Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to ko-

lejna już usługa z pakietu Poznań Viva Senior, który inten-

sywnie rozwijamy w Poznaniu - podkreśla Jędrzej Solarski, 

zastępca prezydenta Poznania. - Dzięki niej seniorzy będą 

mogli uzyskać pomoc w momencie, gdy jej najbardziej po-

trzebują, bez zbędnych opóźnień. Pracujemy też nad kolej-

nymi projektami, które zapewnią starszym poznaniakom 

najlepszą opiekę okołomedyczną - m.in. chcemy zapewnić 

seniorom bezpłatne i wykonywane w ich domach zabiegi 

pedicure.

W skład pakietu Poznań Viva Senior wchodzi też m.in. Po-

znańska Złota Karta ze zniżkami dla seniorów, bezpłatna 

pomoc w naprawie drobnych usterek, czy też 3 bezpłatne 

przejazdy taksówką w miesiącu, dzięki którym seniorzy 

mogą dojechać do lekarza, czy urzędu. Od marca działa pi-

lotażowy program minigrantów - dzięki niemu seniorzy, któ-

rzy mieszkają w lokalach komunalnych i spełniają kryterium 

dochodowe, mogą dostać wsparcie na dostosowanie miesz-

kania do ich potrzeb.Od lutego działa projekt: „Książka dla 

Seniora”. To darmowy dowóz wypożyczonych z blioteki 

Raczyńskich książek starszym poznaniakom, którzy lubią 

czytać, ale nie mogą samodzielnie dojechać do biblioteki.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za to, że z nami rozmawia. Każ-

dy pomysł, z którym się zwracamy jest natychmiast realizowa-

ny - zauważyła Aldona Anastasow z Miejskiej Rady Seniorów.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
1 czerwca ruszy pierwsza miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z oferty skorzystają przede wszystkim se-
niorzy, którzy skończyli 70 lat. Projekt realizowany jest wspólnie przez miasto Poznań i Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
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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

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

Poznań-Smochowice
ul. Ornecka 8
tel. 61 849-95-90

www.dentysta-rodzinny.pl

Protetyka Implanty Mikroskop

Znieczulenie komputerowe THE WAND

ĘCHIRURGIA SZCZEKOWA 84
TEL.530 781 005

Wojska Polskiego

STOMATOLOGIA

tel. 698 652 050

Pielegnacja OGRODÓW
Systemy NAWADNIANIA
Zakładanie TRAWNIKÓW

Zakładanie
Projektowanie

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE OSÓB ZMARŁYCH DO POCHÓWKU
TANATOPRAKTYK

POMAGAM RODZINIE GODNIE I BEZPIECZNIE POŻEGNAĆ SIĘ Z OSOBĄ ZMARŁĄ

Toaleta pośmiertna
Dezynfekcja zwłok

Rekonstrukcja zwłok
Zabezpieczenie zwłok posekcyjnych

Ubranie zwłok
Kosmetyka pośmiertna

PRACUJĘ NA ZLECENIE RODZIN I ZAKŁADÓW POGRZEBOWYCH

Tanatopraktyk - certy�kat nr 542/SPZ/PCSF tel. 669 505 906


