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

TOALETY PRZENOŚNE
WYNAJEM I SERWIS

www.toalety-przenosne-poznan.pl
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Gwarantujemy :

Zadzwoń z wyceną innego skupu, 
a my zaproponujemy wyższą

Skup używanych aut 
osobowych i dostawczych!

SKUP AUT

660 271 264

bezpieczeństwo  transakcji
umowę kupna-sprzedaży

możliwie najwyższą cenę.
.
.

CRAZY CAR

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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Opieka nad chorym str.   5
Apartament nad morzem – „żyła złota” ? str.   6 
Pływalnia w parku Kasprowicza gotowa str. 10

Poznańska Kolej Metropolitalna str. 10
Metoda aktywnej piany str. 14

Uwaga !!! Barszcz Sosnowskiego str. 14

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

samochodowe instalacje gazowe str. 15tel: 609 801 801

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las
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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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RADCA PRAWNY

Kancelaria
601 999 570

Porady, reprezentacja w sądzie:
rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, adopcja, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty

darowizna, odwołanie, egzekucja

odszkodowania, odwołania, ZUS i  inne

WYCENY
NIERUCHOMOŚCI
DOMY

SPECJALISTYCZNE

LOKALE

DZIAŁKI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

ANTENY

z tą gazetk

ą

10%

     
   

 R
 A B A T

TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

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

.

.

.

.

.

.

tel. 608 443 604tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY PODNOŚNIK KOSZOWY 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

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

Kiekrz, ul. Kierska 63
www.anteny-poznan.pl

NAPRAWA SPRZETU RTV

602-814-317

ANTENY

NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

ANTENY
DEKODERY

USŁUGI
TAPICERSKIE

zmiana tapicerek
modernizacja
i naprawa mebli
transport gratis

tel. 508 610 256

.

.

.

usługi ogólnobudowlane
dachy, konstrukcje stalowe

tel. 573-282-202

NIP: 7872026913
Dariusz Sadalski

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

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

Szanowni Państwo, 
             Pora letnia, długie i ciepłe dni sprzyjają podejmowaniu zabiegów pielęgnacyjnych w swoim 
otoczeniu. Do ich wykonania polecamy fachowców z najbliższej okolicy, o których często niewiele wiemy.
            Gorąco polecam bardzo dobrze przedstawioną ofertę Sklepu Medycznego w artykule „Opieka 
nad chorym”. Szeroka gama produktów ułatwia przewlekle chorym i niepełnosprawnym codzienne życie 
oraz zapewnia wykonywanie wszelkich czynności pielęgnacyjnych w sposób bezpieczny bez nadmiernego 
wysiłku.
                     Wspaniały artykuł Pani Ewy Manthey, agentki nieruchomości z Międzynarodowego Biura Remax, 
o tym jak wygląda inwestowanie w nadmorskich kurortach i czy stanowi równie dobrą lokatę środków? 
                 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)    

USŁUGI MALARSKIE

KOSZENIE TRAW

WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW

OGÓLNA PIELĘGNACJA ITP. KONKURENCYJNE CENY!

MALOWANIE,

SZPACHLOWANIE

POMIESZCZEŃ

TEL: 698-750-632

USŁUGI OGRODNICZE

DEKARSTWO-BLACHARSTWO
BUDOWLANE

DACHY PŁASKIE
SPECJALIZACJA

www.dachyhajto.pl
tel. 601 265 141

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

naprawy - przeglądy - doradztwo

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl
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www.ewabalinska.pl Poznań - Kiekrz,  ul. Kierska 15

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.

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

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

...

           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

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

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

OPIEKA NAD CHORYM

Gdy w domu pojawia się osoba chora, 
zwłaszcza przewlekle, zmienia to życie 
nie tylko tej osoby, ale często i całej 
rodziny. Opieka nad taka osobą jest 
szczególnie trudna i wymaga dużego 
zaangażowania. Zwłaszcza na począt-
ku pojawia się wiele pytań, wątpliwo-
ści i obaw. Trzeba się w takiej sytuacji 
wykazać szczególną wyrozumiałością i 
troską, zarówno o osobę chorą, jak i 
jej najbliższych.

Na szczęście istnieje wiele udogod-
nień, które ułatwiają opiekę nad 
osoba przewlekle chorą, jak również 
umożliwiają osobie niepełnosprawnej 
samodzielność. Do takich środków na-
leżą między innymi produkty refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, takie jak Pieluchomajtki, wkładki, 
cewniki, worki, materace i poduszki 
przeciwodleżynowe, kule, balkoniki, 
wózki, jak również sprzęt rehabilita-
cyjny typu łóżka ortopedyczne, pod-
nośniki, sprzęt toaletowy, dofinanso-
wywany w ramach programów MOPR 
czy PCPR.

Nie zawsze taki sprzęt potrzebny jest 
do stałego użytkowania, zdarzają się 
również sytuacje, że jest potrzebny 
„na chwilę”, na przykład po jakimś 
zabiegu, czy w przypadku urazu. Ist-
nieje wtedy możliwość wypożyczenia 
produktów, które ułatwią codzienne 
funkcjonowanie.

Nasz sklep w swojej ofercie posiada 
szereg pomocy dla niepełnospraw-
nych i chorych, które sprawiają, że 
codzienne czynności, czy też sprawo-
wanie opieki stają się łatwiejsze.

Kiedyś przystosowanie pomieszcze-
nia dla potrzeb osoby mniej sprawnej 
było nie lada wyzwaniem. Nie było 
na rynku gotowych rozwiązań, trzeba 
było wszystko kombinować we wła-
snym zakresie, gdzie nie zawsze było 
wiadomo, co i jak. Jednym z podsta-
wowych problemów jest utrzymanie 
odpowiedniej higieny. Dostępne są 
różnego rodzaju ławeczki nawanno-
we, taborety i krzesełka prysznicowe, 
które umożliwiają nawet samodzielne 
korzystanie z wanny albo prysznica. 
Krzesła toaletowe ustawione w poko-
ju, przy łóżku chorego, są niezwykle 
przydatne, które mają duże proble-
my z poruszaniem się, ale nie mają 
konieczności korzystania z pielucho-
majtek. Różnego rodzaju balkoniki i 
podpórki umożliwiają bezpieczne po-
ruszanie się. Istnieje również szereg 
innych, drobnych rozwiązań, takich 

jak na przykład różnego rodzaju środ-
ki do mycia bez użycia wody, specjali-
styczne preparaty do pielęgnacji skó-
ry narażonej na działanie szkodliwych 
czynników zawartych w moczu i kale, 
podkłady zabezpieczające przed prze-
moczeniem, chwytaki do podnoszenia 
drobnych przedmiotów czy pomoc 
do nakładania skarpet. Są to drobne 
przedmioty, ale niezwykle użyteczne, 
umożliwiające często samodzielność 
osobie chorej i uniezależniające ją od 
pomocy drugich.

Niezwykle przydatnym elementem 
wyposażenia dla osoby przewlekle 
chorej jest specjalistyczne łóżko o re-
gulowanej wysokości, podgłówkiem i 
podnóżkiem, wyposażone w materac 
przeciwodleżynowy. Dzięki regulowa-
nemu podgłówkowi można podsadzić 
osobę chorą do pozycji siedzącej (np. 
do karmienia), natomiast regulacja 
wysokości ma niezwykle istotne zna-
czenie zwłaszcza dla opiekuna. Dzięki 
ustawieniu na odpowiadającą nam 
wysokość, można wykonać wszelkie 
czynności pielęgnacyjne bez nadmier-
nego nachylania się, dzięki czemu 
oszczędzamy swój kręgosłup.

Nasz sklep oferuje szereg rozwiązań 
do opieki zarówno krótko- jak i dłu-
goterminowej. Posiadamy również 
w swojej ofercie przedmioty ortope-
dyczne, takie jak ortezy, stabilizatory, 
jak również ciśnieniomierze, inhalato-
ry, ssaki medyczne i wiele innych. Ofe-
rujemy także zaopatrzenie dla lekarzy, 
wyposażenie gabinetów oraz odzież 
medyczną.

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!
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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
Apartament nad morzem – „żyła złota” dla inwestorów?

 
 
 
 
 
 
 Ewa Manthey 
   
  

Agent nieruchomości 
Międzynarodowego Biura Remax  

 
Zadzwoń 787 006 777

 

 
.

Przeprowadzę  Cię przez sprawdzony 
proces sprzedaży dostosowany do 

Twoich potrzeb dzięki temu
zyskasz czas i pieniądze  

 
 
 

Hossa na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze, pozna-
niacy chętnie kupują zarówno mieszkania od dewelopera 
jak i z drugiej ręki. Wzrost cen metra kwadratowego jest 
m. in. związany z coraz większym zainteresowaniem in-
westorów, który lokują kapitał w nieruchomościach.  

Jak wygląda inwestowanie w nadmorskich kuror-
tach, czy stanowi równie dobrą lokatę środków? 

Wypoczynek nad Bałtykiem, zyskuje na popularności, 
a kurorty przeżywają z każdym rokiem oblężenie. Po-
pularne jest również spędzanie nie tylko urlopów let-
nich ale długich weekendów czy wolnych dni w ciągu 
całego roku. Dodatkowo apartamenty nad morzem 
chętnie są wynajmowane w okolicach Nowego Roku, 
podczas ferii zimowych, a coraz częstszym trendem 
jest rodzinne spędzanie świąt w  kurortach. Walory 
naszego klimatu i uroków nadmorskich miejscowości 
doceniają również obcokrajowcy, którzy coraz częściej 
wynajmują apartamenty.
Duże zainteresowanie inwestycyjnym zakupem apar-
tamentów w miejscowościach turystycznych wynika z 
sytuacji gospodarczej. Inwestorzy przesuwają środki z 
niskooprocentowanych lokat i w zakupie apartamen-
tu na wynajem upatrują wyższych zwrotów z zainwe-
stowanych środków. Warto dodać, że ponad połowa 
mieszkań kupowana jest za gotówkę, świadczy to o 
polepszeniu się sytuacji finansowej niektórych kupują-
cych klientów, ale też o niskim zaufaniu np. do inwe-
stycji na giełdzie papierów wartościowych. Aktualnie 
najmem daje większe zyski niż najwyżej oprocentowa-
na lokata bankowa.

Jaką lokalizację wybrać?
Tu kluczowa jest lokalizacja i potencjał okolicy. Obiekty 
z rozwiniętą infrastrukturą, przy głównych atrakcjach, 
linii brzegowej itp. Przy zakupie apartamentu weź pod 
uwagę te czynniki, ponieważ z pewnością przełoży się 
to na Twoje przyszłe zyski. Miejsca blisko zejścia do 
plaży albo z prywatna plażą w nowoczesnych obiek-
tach wynajmuje się szybciej i za wyższe stawki. 
Wielu Klientów jest skłonna zapłacić więcej za miesz-
kanie blisko cenionych atrakcji lub popularnych miejsc, 
ponieważ wymagający Klienci stawiają na wygodę i nie 
chcą tracić czasu na czasochłonne dojazdy. 
Rekordzistą pod względem finansowym jest Trójmia-
sto, które przezywa prawdziwy boom cenowy, miesz-
kania w Spocie potrafią być droższe nawet od mieszkań 
w stolicy naszego kraju. Ceny nieruchomości w pasie 
nadmorskim są często szczególnie wysokie. Sopot to 
jedna z najdroższych lokalizacji w Polsce.
Inne miejscowości, które cieszą się wielką popularno-
ścią wśród wczasowiczów to Świnoujście (z najszerszą 
polską plażą i najcieplejszą wodą) Kołobrzeg, Łeba, 
Międzyzdroje, Władysławowo czy Mielno.

Ile wyniesie inwestycja?
Zanim przyjdzie czas na „spijanie śmietanki”, czyli cie-
szenie się z wypracowanego zysku, najpierw musisz się 
liczyć z wydatkiem..i to nie małym. Zakup luksusowego 
nadmorskiego apartamentu o wysokim standardzie to 
wydatek średnio od około 8 tysięcy za metr kwadrato-
wy. Im bardziej modny kurort i prestiżowe położenie, 

tym wyższe ceny. Koszt zakupu apartamentów różni się 
w zależności od miejscowości, dewelopera, standardu 
wykończenia itp. 
Pamiętaj też, że cena z prospektu za apartament nie 
obejmuje wszystkich Twoich kosztów. Dopytaj szcze-
gółowo co zawiera cena, a za co musisz dodatkowo 
dopłacić. Zdarza się bowiem, że np.: zakup miejsca w 
hali garażowej jest obowiązkowy. Warto skrupulatnie 
porównać oferty. 
Kupując mieszkanie z myślą o wynajmie pamiętaj też, 
że sam musisz zadbać o wyposażenie, zarządzanie i 
obsługę klientów, jeśli nie chcesz korzystać z usług ze-
wnętrznych firm w tym zakresie. Ponadto uwzględnij   
dodatkowe opłaty związane z wynajmem (krótkotermi-
nowym). Są nim ubezpieczenie, wymiana wyposażenia, 
konserwacja sprzętu, koszty związane z naprawą, opłaty 
medialne i administracyjne,  no i podatek, którego wy-
sokość zależy od wybranej formy rozliczenia i od tego 
czy prowadzisz działalność w zakresie wynajmu. 
Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się rów-
nież zakup nieruchomości w systemie condo albo 
apart. Ten model inwestycji polega na tym, że mo-
żesz kupić apartament będący częścią hotelu i w ten 
sposób zarabiać na najmie. Może być tak, że zgodnie 
z umową w początkowym okresie developer gwaran-
tuje określony poziom zysku, a w kolejnych latach jego 
wysokość jest kształtowana przez rynek. Niektórzy wy-
liczają, że poziom rentowności inwestycji w tym mode-
lu dochodzi do 10 proc. rocznie. Wraz z napędzaniem 
koniunktury moda na „condo inwestycje” spowodo-
wała prawdziwy wysyp tego typu apartamentów w 

dostępnych ofertach.  Niestety w niektórych przypad-
kach może się okazać, że gwarancja zysków to jedynie 
nośne hasło reklamowe. Nie wszyscy deweloperzy, 
którzy udzielają takich gwarancji, są w stanie długoter-
minowo obsłużyć sprawnie wynajem apartamentów, a 
tym samym zapewnić obiecane wypłaty dla właścicieli 
lokali. Nie oznacza to, że taka forma się nie sprawdza, 
jako inwestor natomiast zawsze zachowuj czujność i 
szczegółowo zapoznaj się z każdym paragrafem podpi-
sywanej umowy. 

Ile można zarobić?
Najwyższe zyski generują komfortowe apartamenty 
w najmodniejszych kurortach i wysokim standardzie. 
Twój zysk będzie zależał od lokalizacji lokalu, położenia 
względem popularnych atrakcji turystycznych, stan-
dardu wykończenia, obsługi ale i obłożenia. Obecnie 
standardem już jest dobrze wyposażona kuchnia, pła-
ski telewizor czy modnie umeblowane wnętrze. Zyski 
mogą wynosić średnio nawet ok. 40 tyś. PLN rocznie. 
Wiele tu również zależy od tego w jaki sposób będzie 
promowany apartament. Bez skutecznego e-marketin-
gu, zapomnij o dobrym obłożeniu.
Na pytanie czy zakup apartamentu nad morzem się 
opłaca odpowiedź wydaje się oczywista. Jednak jak w 
każdej inwestycji istnieją minusy i ryzyko oraz stosun-
kowo wysoka bariera wejścia, związana z wymaganym 
kapitałem.

Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.
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Suchy Las ul. Szkolna 11
www.paniodangielskiego.pl

797 628 505

FOTOGRAFFOTOGRAF

tel. 504-263-279

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓWZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW
CYFROWO W 3 MINUTY + RETUSZ

FOTOGRAFIE ŚLUBNE I KOMUNIJNE

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

USŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

www.nagrobkipoznan.pl

2020
LAT LAT 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!

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857
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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

FORMOWANIE

DRZEW

SKRACANIE

511 284 420511 284 420

WYCINANIE

OGRODY

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

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)

 MIAŁ
 EKOGROSZEK
 ORZECH

WĘGIEL KOSTKA
 MIAŁOGROSZEK

PELLET

.  

.  

.  

.  

.  

.  

SKŁADY POLSKIEGO WĘGLA

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

Do Stowarzyszenia Metropolia Poznań na-
leżą: miasto Poznań, powiat poznański, 
gminy powiatu poznańskiego, Śrem, Sza-
motuły, Skoki i Oborniki. Prezesem jest 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Sto-
warzyszenie wspiera rozwój społeczno-go-
spodarczy metropolii i usprawnia współ-
pracę gmin i powiatów. Jego członkowie 
spotkali się w urzędzie miasta, by podsu-
mować rok.

- To był rok intensywnej pracy - mówi Piotr 
Wiśniewski, dyrektor biura Metropolii Po-
znań. - Po wielu latach przygotowań udało 
się uruchomić Poznańską kolej Metropoli-
talną. To jedno z największych tego typu 
przedsięwzięć w Polsce.  Od 10 czerwca 
2018 roku pierwsze cztery linie łączą Gro-
dzisk Wielkopolski, Jarocin, Nowy Tomyśl 
i Wągrowiec z Poznaniem. Kursy w godzi-
nach szczytu odbywają się co 30 minut, 
ułatwiając drogę do szkoły lub pracy. W 
trzecim kwartale tego roku zostanie uru-
chomione połączenie do Swarzędza, a do 
2021 roku ruszą połączenia PKM z Gniezna, 
Kościana, Rogoźna, Wronek i Wrześni.

PKM to nie jedyna korzyść ze współpracy 
Poznania i okolicznych gmin. Kolejną są Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to 
nowa forma współpracy samorządów współ-
finansowana ze środków Funduszy Europej-
skich. Na realizację ZIT przeznaczono ponad 
806 mln zł.

- Do tej pory rozdysponowano 90 procent 
tej kwoty, to duży sukces - podkreśla Piotr 
Wiśniewski. - To oznacza, ze podpisaliśmy 
umowy na finansowanie lub rozstrzygnęliśmy 
konkursy warte łącznie ponad 700 mln zł. 
Dzięki temu do 2023 roku w całej metropolii 
powstanie wiele nowych inwestycji.

Wśród nich są: 55 zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych,  63 parkingi Park & Ride na 
4 406 miejsc postojowych i 74 parkingi Bike 
& Ride na, których zmieści się 1 774 rowe-
rów. Do tego: 111 km nowo wybudowanych 
lub przebudowanych ścieżek rowerowych i 
37 inteligentnych systemów informacji pa-
sażerskiej. Po metropolii jeździć będzie o 71 
autobusów niskoemisyjnych więcej i przebu-
dowane zostanie 2,6 km dróg wojewódzkich.
Korzyści z integracji dotyczą jednak nie tylko 
transportu i dróg. Dzięki współpracy i dota-
cjom do 2019 roku zmodernizowanych zosta-
nie 9 zabytków. Zyskają też dzieci i nauczycie-
le - do 2020 roku remonty przejdzie 31 szkół 
kształcenia zawodowego, a kolejne 28 zawo-
dówek i 93 szkół kształcenia ogólnego zyska 
nowe wyposażenie. Zorganizowane zostaną  
studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne 
dla 200 nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawo-
du oraz dla 530 nauczycieli szkół kształcenia 
ogólnego. Do tego staże i praktyki dla 1 300 
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodo-
wego oraz dodatkowe zajęcia i doradztwo dla 
2 500 uczniów ogólniaków. AW

Dobry rok dla Metropolii Poznań
Poznańska Kolej Metropolitalna, zintegrowane węzły przesiadkowe, nowe parkingi i drogi - to tylko niektóre sukcesy Stowarzysze-

nia Metropolii Poznań. Jego członkowie spotkali się na walnym zebraniu w urzędzie miasta i podsumowali kolejny rok działalności.

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50zł

USŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłe-
go roku, a zakończyły 30 maja. Zakres robót 
był bardzo szeroki. Zmodernizowane zostały 
niecki basenowe brodzika, basenu pływac-
kiego oraz basenu ze zjeżdżalnią. Pojawiły się 
też dodatkowe atrakcje wodne. Modernizację 
przeszedł budynek filtrowni oraz drugi, w któ-
rym mieszczą się szatnie, toalety i natryski.

Główny basen będzie miał taką samą po-
wierzchnię jak przed modernizacją - długość 
50 metrów i szerokość 20 metrów. Zmienio-
no jedynie głębokość, aby był on dostępny 
dla osób w różnym wieku - na całej długości 
będzie to od 1,2 do 1,4 metra. Oprócz base-
nów będzie można skorzystać z toru do street 
workoutu oraz boiska do siatkówki plażowej i 
miejsca do gry w bule. Coś dla siebie znajdą 
też osoby, które od aktywnego spędzania cza-
su wolą wypoczynek na leżaku. Przy dużym 
basenie wyłożona została trawa. Będzie tam 
można położyć koc lub ręcznik i obserwować 
kąpiących.

Otwarcie pływalni dla mieszkańców zaplano-
wano na poniedziałek, 2 lipca. Sezon potrwa 
do 2 września. Pływalnia będzie czynna co-

dziennie, w godz. 9-19 (kasa czynna od godz. 
9 do 18). Cena biletu normalnego za cało-
dzienny pobyt na basenie to 8 zł. Dzieci, mło-
dzież szkolna do 18 lat, studenci do 26 roku 
życia, a także emeryci i renciści zapłacą za 
bilet 6 zł. Maluchy do lat 3 oraz podopieczni 
domów dziecka będą mogli korzystać z pły-
walni za darmo. Przewidziano także 50-zniżkę 
dla posiadaczy Karty Rodziny Dużej. Promocją 
zostaną objęci również uczestnicy kolonii i 
półkolonii, którzy zapłacą za bilet 3 zł.

Duży nacisk położono na bezpieczeństwo wy-
poczywających. Przez cały sezon na pływalni 
będzie pracować jednocześnie 5 ratowników. 
Sanitariaty oraz zejście prowadzące do głów-
nego basenu zostały dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Koszt modernizacji pływalni w parku Kasprowi-
cza to ponad 16,3 milionów złotych.

Nie licząc pływalni Olimpia, letnie baseny w 
parku Kasprowicza były jedynym miejscem na 
Grunwaldzie, gdzie można było popływać w 
czasie wakacji. Powstały na początku lat 70. i 
od czasu ich otwarcia niewiele się tam zmieni-
ło. Wyjątkiem była dobudowa zjeżdżalni w la-
tach 90. Poważne problemy zaczęły się w 2013 
roku. Na pływalni niewiele inwestowano. 
Przeciekało dno w brodziku i średniego base-
nu, a korzenie drzew niszczyły nieckę dużego. 
Aparatura do flirtowania i uzdatniania wody 
była wysłużona. Doraźne remonty pozwalały 
na otwieranie pływalni w kolejnych latach, 
jednak w 2016 rok podjęto decyzję o zamknię-
ciu i kompleksowej modernizacji obiektu. AJ

Pływalnia w parku Kasprowicza gotowa
Od poniedziałku, 2 lipca poznaniacy będą mogli się wykąpać w parku Kasprowicza. Zakończyła się kompleksowa moder-

nizacja pływalni, dzięki czemu miejsce to zyskało nowy blask.
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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

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

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

tel. 605-462-568

podłóg drewnianych

Sprzedaż materiałów 
ściernych i chemii

Cyklinowanie, renowacja 
podłóg i schodów

Wynajem: 
cykliniarki, osuszacza

parkietów i schodów

Sprzedaż
 

www.buko-podlogi.pl

sklep@buko-podlogi.plwww.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

mail: biuro@venadach.pl

Kupie strych w Poznaniu
za gotówkę 

lub w rozliczeniu 
za remont dachu

tel. 607-122-427

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.

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

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

KOSTKA BRUKOWA
PŁOTY BETONOWE

Ceny producenta

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

ul. Rynkowa 71
Przeźmierowo

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

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

 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

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta KG
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE
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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

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 

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

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*

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

SERWIS OPON
NOWE  OPONY
CAŁOROCZNE
OD 122 ZŁ!!!

KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE   ODGRZYBIANIE

Barszcz Sosnowskiego to roślina silnie zachwaszczająca teren.
Posiada włoski na liściach i łodygach wydzielające substancję 
parzącą. Parzące działanie związku nasila się podczas słonecz-
nej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności po-
wietrza.

Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawa-
nie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny, 
zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpiecz-
ne dla alergików i dzieci. Ta negatywna cecha barszczu Sosnow-
skiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania 
chwastu.

Pamiętaj! NIE WOLNO DOTYKAĆ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO!

Jeżeli jednak dotkniesz go, to bardzo ważne są pierwsze chwile.
Nie należy czekać tylko bezzwłocznie udać się do lekarza!
Jeżeli w miejscu, gdzie przebywamy nie możemy liczyć na po-
moc lekarza, to należy działać szybko i miejsce zetknięcia z ro-
śliną przemyć obficie chłodną wodą, a następnie zastosować 
preparat na oparzenia zawierający panthenol.

Zgłoszenia o miejscach występowania barszczu Sosnowskiego 
zgłosić niezwłocznie Straży Miejskiej pod numerem alarmo-
wym 986 oraz wypełniając formularz zamieszczony na stronie 
www.barszcz.edu.pl.

Zauważyłeś barszcz Sosnowskiego
- nie dotykaj go, zgłoś to!

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857
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PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

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

www.dentysta-rodzinny.pl

Protetyka Implanty Mikroskop

Znieczulenie komputerowe THE WAND

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

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.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
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ĘCHIRURGIA SZCZEKOWA 84
TEL.530 781 005

Wojska Polskiego

STOMATOLOGIA

tel. 698 652 050

Pielegnacja OGRODÓW
Systemy NAWADNIANIA
Zakładanie TRAWNIKÓW

Zakładanie
Projektowanie

www.cypicar.pl


