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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!

514 041 959

www.odpady-skip.pl

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

TOALETY PRZENOŚNE
WYNAJEM I SERWIS

www.toalety-przenosne-poznan.pl
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Zadzwoń z wyceną innego skupu, 
a my zaproponujemy wyższą

SKUP AUT

660 271 264

Gwarantujemy :

bezpieczeństwo  transakcji
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

PIELUCHOMAJTKI
Dowóz do domu, refundacja NFZ

WYPOŻYCZALNIA
Najwysza jakość, niezawodność!

99złMiesięcznie

61 847 73 74

SKLEP MEDYCZNY

692 77 33 44
ul. Notecka 25, Poznań-WOLA

www.marmedico.pl
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Jak długo będzie trwać boom mieszkaniowy w Poznaniu ? str.   4
Sergey Kolcov - naturalne leczenie str.   6 

Miasto inwestuje w północno-zachodnich dzielnicach str.   8
Poznańska opaska medyczna 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  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

 październik 2018  październik 2018październik 2015 3

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

RADCA PRAWNY
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20 LAT

tel. 61 656 33 89

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)

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

ANTENY

z tą gazetk

ą

10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

   Czas na dobry komputer 
SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW

I LAPTOPÓW POLEASINGOWYCH

Komputery i laptopy 
do domu, biura, pracy, internetu.

Wydajne komputery do gier 
wyposażone w nowe karty graficzne!

Niezawodny sprzęt z gwarancją!

Golęcińska 13, 60-626 Poznań

 Wspieramy PSŻ Poznań

SERWIS KOMPUTEROWY

Zapraszamy pon.-pt. 9.00-17.00

tel: 61 843 76 18, 792 44 88 66, 792 88 44 66, 531 105 115
biuro@pcpremium.pl   serwis@pcpremium.pl   www.pcpremium.pl

- naprawa komputerów i laptopów
- przyspieszanie i "odmulanie"
- montaż dysków SSD
- modernizacje

Bezpłatna diagnoza,
uczciwe doradztwo, przystępne ceny!

www.kupieautopoznan.pl

ZNISZCZONYCH
ZANIEDBANYCH

Z USZKODZONYM SILNIKIEM

601 33 12 18

SKUP SAMOCHODÓW
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH

Agnieszka Juskowiak

Szanowni Państwo, 
    Rozpoczęta jesień, pierwsze chłodniejsze dni przypominają nam o wszystkich odłożonych pracach 
związanych z zabezpieczeniem naszych domów, mieszkań przed utratą ciepła i przygotowaniach do 
kolejnego sezonu grzewczego. Dlatego też proponujemy zapoznanie się z ciekawym zbiorem fachowców z 
najbliższej okolicy, którzy świadczą szeroki zakres usług.  
      W tym numerze gazety również polecamy szereg interesujących artykułów, które nie tylko przybliżają 
nam aktualnie ważne sprawy, ale są także źródłem wiedzy o nas samych. 
        Warto zapoznać się z artykułem Ludmiły Frąckowiak, lekarz medycyny, nutricjolog, w którym prezentuje 
„Kosmiczne technologie w służbie zdrowia” w ujęciu Sergey’a  Kolcova, rosyjskiego naukowca i wynalazcy. 
Szeroko omówiona przydatność Korektora Stanu Funkcjonalnego może zaskoczyć szerokim spektrum 
oddziaływania na ludzkie zdrowie.
      „Jak długo będzie trwać boom mieszkaniowy w Poznaniu?” Na tytułowe pytanie próbuje dać odpowiedź 
Ewa Manthey, agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts. Wnioski z 
analizy rynku nieruchomości są optymistyczne i zachęcające do inwestycji w ten sektor, kupno mieszkań 
zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym zwiększa się, rośnie również wynajem lokali po mimo 
wzrostu cen.
   Zapraszamy do dalszej współpracy stowarzyszenia, kluby, prywatnych przedsiębiorców i innych 
oraz gorąco zachęcamy tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają coś ciekawego do 
zaoferowania.

Motto numeru:  

            „Rozprawianie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, 
                                                                                                                                       niż odkrycie nowej prawdy lub faktu”
                                                                                                                                                                                 (Karol Darwin)    

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.

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

W zakres usług opiekuńczych mogą wchodzić usługi kosmetyczne i higieniczne, umawianie wizyt 
lekarskich, a także pomoc i wsparcie logistyczne np. dojazd na umówioną wizytę lekarską.

Nauka opieki pielęgnacyjnej nad osobą starszą lub chorą, np. mycie, kąpanie, golenie, zmiana 
pieluchomajtek, profilaktyka przeciwodleżynowa, pomiary ciśnienia, cukru, utrzymanie w czystości 
najbliższego otoczenia osoby starszej, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, 
pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków.

Pomoc we wszelkich pracach domowych, takich jak przygotowanie posiłków, pranie, sprzątanie, 
robienie zakupów, opłacanie rachunków.

Nasi opiekunowie dostępni są całodobowo, wystarczy zadzwonić. Profesjonalnie opiekujemy się 
osobami starszymi i przewlekle chorymi w miejscu ich zamieszkania.

Zapraszamy do kontaktu, nasz konsultant chętnie odpowie na Państwa pytania.

OPIEKA DOMOWA NAD OSOBAMI STARSZYMI LUB CHORYMI

www.evepoznan.pl

24 H NA DOBĘ

POMOC DOMOWA

PORADY PIELĘGNACYJNE

OPIEKA PIELĘGNACYJNA

tel. 664 922 977      tel. 664 331 524 ul. Mickiewicza 30,  60-836 Poznań

Jak długo będzie trwać boom mieszkaniowy w Poznaniu?

 
 
 
 
 
 
 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  

 
 
 

Najnowsze dane GUS potwierdzają to, co można zaob-
serwować już od jakiegoś czasu: ceny mieszkań rosną.
Dotyczy to zarówno rynku wtórnego jak i pierwotnego. 
Powodów podwyżek jest kilka i na razie mało wskazuje 
na to, że w najbliższym czasie trend ten się odwróci.
Popyt ciągle rośnie
Coraz chętniej kupujemy nowe mieszkania, korzysta-
jąc ze środków własnych oraz kredytów i niskich stóp 
procentowych. Deweloperzy natomiast nie zwalniają 
i oferują kolejne mieszkania, na które bardzo rzad-
ko brakuje chętnych. Pokazały to wrześniowe targi 
mieszkaniowe w Poznaniu, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. Dla wielu odwiedzających 
była to okazja do rezerwacji mieszkań w nowych in-
westycjach, które są dopiero na wczesnym etapie bu-
dowy. Popyt napędzany jest też przez inwestorów ku-
pujących mieszkania na wynajem. Perspektywa tzw. 
„pasywnego” dochodu w studenckim mieście, jakim 
jest Poznań, ciągle przyciąga Klientów chcących ulo-
kować środki właśnie w nieruchomości. Dochodzi do 
sytuacji, że jeden inwestor kupuje np. kilka kawalerek 
albo małych mieszkań w tym samym bloku czy klatce. 
Deweloperzy nie mają zatem motywacji, by obniżać 
ceny. Od jakiegoś czasu obserwujemy też częstsze 
zakupy przez cudzoziemców oraz inwestorów, któ-
rzy celują właśnie w segment przeznaczony dla tzw. 
Klientów kontraktowych. 
Droższe wykonawstwo
Kolejnym powodem wzrostu cen w mieszkaniówce 
jest wzrost cen materiałów budowlanych. Tu wzrosty 
sięgają nawet kilkudziesięciu procent, co odbija się 
na cenie każdego metra kwadratowego. Inną kwestią 
są pracownicy budowlani, którzy znają trendy wzro-
stowe i również chcą skorzystać na hossie. Wielu de-
weloperów w Poznaniu ma kłopoty z zatrzymaniem 
sprawdzonych i dobrze wykwalifikowanych ekip bu-
dowlanych. Następnym ważnym czynnikiem, który 
odbija się na cenie mieszkań są drożejące grunty w 
atrakcyjnych lokalizacjach Poznania.
Gorsze wieści dla kupujących
O ile w obecnej sytuacji ręce zacierają sprzedają-
cy na rynku pierwotnym czy wtórnym, to  kupujący 
muszą się liczyć z większym wydatkiem niż w latach 
poprzednich. Według informacji NBP średni dwulet-
ni wzrost cen 1 mkw. nowych mieszkań na terenie 
miast wojewódzkich wynosił 9,0%. W przypadku ryn-

ku wtórnego, miała miejsce nieco większa podwyżka 
(+12,8% w porównaniu od II kw. 2016 r. do II kw. 2018 
r.). Poziom podwyżek jest zróżnicowany w zależności 
od miast: w Lublinie to wzrost o 0,9%, zaś w Gdańsku 
rekordowe 22%. W Poznaniu na rynku wtórnym ceny 
poszły w górę o 9% w porównaniu do roku ubiegłego.
Kiedy ceny spadną?
Jak pokazuje historia ceny mieszkań nie będą ro-
sły w nieskończoność. Niejeden Poznaniak pamięta 
pęknięcie bańki, a także finansowe konsekwencje 
dla niektórych kredytobiorców związane z kredy-
tami walutowymi, w szczególności zaciąganych we 
Franku szwajcarskim. Póki co, wg analityków, nic 
nie wskazuje na to, że scenariusz sprzed kilku lat się 
powtórzy i choć ceny mieszkań powinny w pewnym 
momencie wyhamować, na razie brakuje wyraźnych 
sygnałów, by nastąpiło to w najbliższym czasie. Popyt 
nadal jest duży, a transakcje nadal realizowane są w 
dużym stopniu w gotówce. Aktualnie panuje ogólny 
optymizm (rosnące płace, niskie stopy procentowe), 
który skłania do zakupów. A jest z czego wybierać. 
Deweloperzy w Poznaniu oferują pond 3 tysiące no-
wych mieszkań. Ceny znacznie spadną dopiero, kiedy 
załamie się popyt np. wskutek kolejnego krachu. W 
innym przypadku mieszkania będą taniały dopiero 
wtedy, gdy niewiele osób będzie mogło sobie pozwo-
lić na kupno z uwagi np. na wysokie oprocentowanie 
kredytów lub gdy znacząco zmieni się sytuacja na 
rynku pracy w Poznaniu, np. poprzez wzrost bezrobo-
cia lub obniżki płac.  

Sprzeczne prognozy
Obserwując rynek możemy znaleźć różne doniesie-
nia, raporty i prognozy. W ostatnim czasie pojawił się 
artykuł o obniżkach cen w Poznaniu na rynku miesz-
kaniowym. Jako praktyk, nie zauważyłam takiego 
zjawiska ani na rynku pierwotnym ani na wtórnym. 
Mieszkania w Poznaniu zdecydowanie poszły w górę. 
Wzrosty są większe na rynku pierwotnym, choć ceny 
na rynku wtórnym również zwyżkują.
Oczywiście mam tu na myśli ceny transakcyjne, ceny 
na portalach ogłoszeniowych to często pobożne życze-
nia właścicieli mieszkań ”z drugiej ręki”. Podążając za tą 
logiką, niektórym może się wydawać, że skoro różnica 
w cenie ofertowej i transakcyjnej wynosi 10% to mamy 
na rynku „obniżki”. Nic bardziej mylnego, to jedynie 
źle ustalona cena, którą rynek szybko zweryfikował. 
Wielu ekspertów przepowiadało, że rok 2018 stano-
wić będzie koniec hossy w mieszkaniówce. Były też 
prognozy, że rynek się nasycił, stopy pójdą w górę i 
skończy się krachem jak przed 10 laty. Niestety nie da 
się do końca przewidzieć ruchów na rynku nierucho-
mości. Wiadomo jedno: rynek porusza się w cyklach. 
W 2007 analizy ekspertów nie wskazywały na to, co 
stało się chwilę później. Dlatego do raportów należy 
podchodzić z zachowaniem zdrowego rozsądku, bo hi-
peroptymizm może narazić Cię na niepotrzebne straty.
Póki co rynek zdaje się nie zauważać zagrożeń, jest 
rozpędzony, a spadku cen nie widać. Niemniej trzeba 
być ostrożnym przy zaciąganiu bankowym zobowią-
zań i nie ulegać zakupom ponad swoje możliwości.
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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

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)

FORMOWANIE

DRZEW

SKRACANIE

511 284 420511 284 420

WYCINANIE

OGRODY

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50zł

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

Ogrody- Psarskie

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

Centrum Ogrodnicze

drzewa 
krzewy iglaste i liściaste
byliny
rośliny rabatowe  
rośliny balkonowe
nasiona
nawozy
podłoża
kora
narzędzia ogrodnicze
donice i osłonki

poniedziałek-sobota 9.00-18.00
niedziela 10.00-15.00 tel. 512-535-989

NASIONA TRAWY

PRODUCENT: Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne tel. 502 681 117

KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA
wysiew nasion: 1kg na 30-40 m

Nie tak dawno gościliśmy w Polsce bardzo ciekawego 
człowieka, który wysyłał w kosmos statki kosmiczne-
,by później zająć się problemami uzdrawiania. 

Sergey Kolcov – rosyjski naukowiec, pracował w 
przemyśle kosmicznym, brał udział w projekcie 
powstawania rosyjskiego, kosmicznego wahadłow-
ca Buran. Ale przede wszystkim zyskał uznanie 
dzięki unikatowemu wynalazkowi i stworzeniu Ko-
rektorów Stanu Funkcjonalnego (płytek Kolcowa) 
– urządzeń opartych na innowacyjnych technolo-
giach. Czynnikiem regulującym są w nich podłużne 
fale elektromagnetyczne, będące podstawą życia 
wszystkich systemów białkowych. Jest to swoisty 
„język”, w którym komórki wszystkich żyjących or-
ganizmów „rozmawiają” między sobą. 

Korektory Stanu Funkcjonalnego strukturyzują 
wszystkie płynne substancje do poziomu płynów 
komórkowych i międzykomórkowych, co pomaga 
organizmowi człowieka wrócić do początkowego, 
pierwotnego stanu zdrowia. Korektory również 
chronią przed negatywnymi promieniowaniami 
elektromagnetycznymi, promieniowaniami telefo-
nów komórkowych, komputerów i innymi szkodli-
wymi promieniowaniami, odbudowują stan psycho-
emocjonalny, harmonizują relacje między ludźmi. 

W 2007 roku nastąpiła globalna zmiana rytmów 
Ziemi, zmiana rytmów kosmicznych i klimatycznych. 
Od tego momentu zaczęło się zmieniać wszystko-
:działanie leków aptecznych, metody leczenia prze-
stały być skuteczne, w przypadku różnych chorób 
pojawiły się dziwne objawy. Zmieniła się psycholo-
gia behawioralna, psychologia społeczna. Od wielu 
lat uważano, że to materia jest pierwotna, a teraz 
stało się jasne, że podstawowa jest świadomość. 
W ostatnich czasach aukowcy doszli do wniosku, 
że przyczyny wszystkich ciężkich chorób, wszystkich 
chorób autoimmunologicznych – chorób informa-
cyjnych, trzeba szukać nie w samym człowieku, a 
w jego przodkach. Żeby pomóc, trzeba nauczyć się 
rozwiązywać problemy rodowe, o których medycy-
na nie mówi. 

Chęć pomocy ludziom w trudnych czasach przejścio-
wych stała się przyczyną pojawienia się Korektorów 
Stanu Funkcjonalnego. Woda w przyrodzie jest śro-
dowiskiem zapewniającym przekaz informacji do 
żywych organizmów. Całemu światu znane są zdję-
cia zamrożonych kryształów wody, zrobione przez 
japońskiego naukowca Masaru Emoto. To on zazna-
jomił nas ze strukturą wody na poziomie obrazów. 

Korektor Stanu Funkcjonalnego jest matrycą, z 
której na wodę przenosi się uprzednio zapisana 
na korektor informacja. Energię dla realizacji tego 
procesu daje pole magnetyczne Ziemi albo nawet 
jakiekolwiek elektromagnetyczne promieniowanie 
znajdujące się w danym miejscu. 

Siergiej Kolcov wynalazł sposób zapisu informacji na 
nośnik magnetyczny (gumę magnetyczną), dla długo-
terminowego przechowania „upakował” je w postaci 
płytek KFS. Przy tym okazało się, że nie ma degradacji 
informacji (nie ma utraty informacji zapisanej na KFS), 
więc KFS ciągle działa i nie ma terminu ważności. Mając 
w rękach taką matrycę z pożyteczną dla żywych organi-
zmów informacją, możemy otrzymywać nieograniczo-
ną ilość wody, która będzie nas podtrzymywać - struk-
turyzowanie wody to jedna z najważniejszych funkcji 
KFS. Tutaj nie jest ważne, czy będzie to woda w szklan-
ce, rurze  wodociągowej, czy wewnątrz tkanek organi-
zmu. Przenoszenie informacji z matrycy KFS do wody 
następuje kosztem energii pola magnetycznego Ziemi. 
Przyzwyczailiśmy się zawsze mówić „pole”, ale przecież 
ono składa się z rytmów i wahań, bo w przyrodzie nie 
ma statycznych procesów. Przy spożywaniu struktury-
zowanej na korektorach wody zawierającej wziętą z 
nich informację, następuje również dostrojenie rytmu 
organizmu do rytmów Ziemi, powodując zsynchroni-
zowaną i prawidłową pracę organów wewnętrznych.
Tym sposobem, każdy KFS jest pozytywnym, dobrym 
źródłem informacji dla człowieka. Oczywistym jest, że 
„opłatą za wygody” miejskiego życia jest otoczenie ne-
gatywną informacją, negatywnymi promieniowaniami, 
zdystansowanie od leczniczej mocy przyrody.

Dlatego ważną funkcją KFS jest ciągłe podtrzymywanie 
biopola, pod które organizm może sam siebie nastra-
jać i zachowanie energetyki, na przykład kosztem tego, 
że do organizmu dostanie się już zestrukturyzowana 
woda i, tym samym, nie będzie konieczności marno-
wania własnej energii, aby ją przebudować. Tak samo 
jest z funkcją ochronną promieniowania elektroma-
gnetycznego. Odbudowuje ona prawidłowy stan psy-
choemocjonalny, harmonizuje relacje między ludźmi. 
Kiedy obok jest taki pomocnik, organizm nie marnuje 
swojej energii na odbudowanie szkód spowodowanych 
wyżej wymienionymi negatywnymi oddziaływaniami. 
Dlatego też zapas energetyczny, który zostaje, orga-
nizm wykorzystuje do podtrzymania silnego układu 
odpornościowego i usunięcia wszelkich dolegliwości. 

Obecnie istnieje około 6o korektorów. Wszystkie ko-
rektory różnią się zapisaną na nich informacją. 

Co roku w Moskwie odbywają się konferencje medycz-
ne, podczas których lekarze różnych specjalizacji infor-
mują o skutecznym używaniu korektorów przy leczeniu 
rożnych dolegliwości. W czasie badań klinicznych nie 
ustalono przeciwskazań dla używania płytek Kolcova. 

Wiele chorób, również choroby przewlekłe, ma pod-
łoże infekcyjne i pasożytnicze. Korektor stwarza w or-
ganizmie człowieka środowisko, które powoli niszczy 
pasożyty, robaki, wirusy, bakterie. Wszystkie Korektory 
Stanu Funkcjonalnego podnoszą odporność organizmu, 
zatrzymują proces starzenia,  pozwalają szybciej i łatwiej 
przejść przez okres rehabilitacji po operacji, złamaniu ko-
ści i mogą nawet pomóc parom w pojawieniu się dziec-
ka (o czym pisałam w poprzednim numerze Harmonii). 

Wykorzystując technologie, które służą do zapisywania 
informacji na urządzeniach statków kosmicznych, może-
my mieć pewność co do trwałości informacji zapisanych 
na korektorach. Płytki Kolcova nie mają terminu ważno-
ści, informacji nie można zmienić, usunąć albo przepisać. 
Na KFS zapisane są informacje odnośnie ziół leczniczych, 
minerałów, informacje z miejsc mocy, o wodach z uzdra-
wiających źródeł, leczniczych energiach kosmicznych. 

Można pojechać do miejsc mocy, wziąć wodę z uzdra-
wiającego źródła, albo mieć korektor i stworzyć w 
domu uzdrawiającą wodę o takich samych wibracjach.
Są korektory, które pomagają pozbyć się uzależnień, 
korektory, które pomagają oczyszczać dom albo biuro 
z negatywnych energii, chronić przed wampirami ener-
getycznymi. 

Razem z rodziną używam Korektorów Stanu Funkcjo-
nalnego od dwóch lat. Mam z nimi dobre doświad-
czenia, używam ich również przy zabiegach terapeu-
tycznych do pomocy pacjentom. Tutaj również wyniki 
pracy są pozytywne. 

Ludmiła Frąckowiak, lek.medycyny, nutricjolog
www.medycynainformacyjna.com.pl

Gabiniet Medycyny Informacyjnej: 
Badanie komputerowe, biorezonas, Detox - 
oczyszczenie z pasożytów, mietali ciężkich. 

Kapsuła odnowy biołoficznej.

tel. +48691092039

Bezpłatne spotkanie informacyjne 
25 października godzina: 18:30 

„Odporność na szóstkę. 
Omiń sezon na 
przeziębienie, 
grypę i uniknij

 jesienniej depresji” 
       Adres Spotkania:

Promienista 10, Suchy Las

KOSMICZNE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
SERGEY  KOLCOV – rosyjski naukowiec i wynalazca
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USŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

KOREPETYCJE JĘZYKOWE

601 70 20 90ZAJĘCIA W DOMU UCZNIA WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

angielski i niemiecki
przygotowanie do maturykonwersacje z cudzoziemcem

.

.
pomoc w nauce

terapia pedagogiczna
terapia dysleksji.

.
.
.

Sprechen Sie 
   Deutch?

Do you 
speak 
English?

www.nagrobkipoznan.pl

Suchy Las ul. Szkolna 11
www.paniodangielskiego.pl

797 628 505

HISZPAŃSKI
z dojazdem do domu

725 261 948

W KLUBIE 
NA PODOLANACH

tel. 693-627-796
animacjedladzieci@gmail.com

U SOLENIZANTA 
W DOMU/W OGRODZIE

W PRZEDSZKOLU

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 

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.

KOSTKA BRUKOWA
PŁOTY BETONOWE

Ceny producenta

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

ul. Rynkowa 71
Przeźmierowo

Trwają prace nad zniwelowaniem częstych korków 
w ciągu ul. Lutyckiej, w miejscu jej przebiegu przez 
linię kolejową nr 354, relacji Poznań-Piła. Zakończyły 
się konsultacje społeczne pierwszego etapu wartego 
dziesiątki milionów złotych projektu przebudowy ul. 
Lutyckiej. W wieloletniej prognozie finansowej na 
tę inwestycję zarezerwowano niemal 36,5 mln zł. 
Resztę potrzebnych środków miasto będzie się sta-
rało uzyskać w m.in. z funduszy unijnych - w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz z budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Sub-
wencji Ogólnej.

To inwestycja o strategicznym znaczeniu nie tylko dla 
mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części 
Poznania, ale całego miasta i aglomeracji poznań-
skiej. W grudniu przyszłego roku ma być gotowy plan 
funkcjonalno-użytkowy przebudowy ul. Lutyckiej od 
ronda Obornickiego do ul. Koszalińskiej. Projekt ten 
obejmuje również budowę wiaduktu w ciągu ul. Lu-
tyckiej nad linią kolejową.

Transport zintegrowany
W wieloletniej prognozie finansowej zarezerwowa-
ło 1,75 mln zł na budowę zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Poznań-Druskiennicka. Projekt ten, 

powiązany z powstającą koleją aglomeracyjną ma 
zintegrować publiczny transport autobusowy i kole-
jowy. Zakłada się również powstanie w tym miejscu 
parkingu typu Park&Ride (P&R). Miasto będzie sta-
rać się o pozyskanie dodatkowych środków unijnych 
na ten cel.
Pierwszy w Poznaniu parking P&R ruszył w lutym 
tego roku na os. Sobieskiego. Do czerwca przyszłe-
go roku, w ramach II etapu budowy systemu tego 
typu parkingów, taki obiekt wraz ze zintegrowanym 
węzłem komunikacyjnym powstanie przy ul. Bisku-
pińskiej, w rejonie przystanku kolejowego Poznań-
-Strzeszyn.

Korzystający z transportu publicznego w tej części 
Poznania mogą korzystać z nowych wiat przystan-
kowych na przystankach: Włościańska, Obornicka, 
Łęgowskiego, Białczańska, Podolańska, Podolany, os. 
Marysieński, Morszyńska, Druskienicka, Tułodziec-
kiej oraz Kosowska. Do końca sierpnia tego roku plat-
formy przystankowe powstaną m.in. na przystan-
kach Kartuska i Łęgowskiego w kierunku centrum.

Dla zmotoryzowanych i pieszych
Trwają prace nad projektem przebudowy skrzyżowań 
ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano oraz  Marka z 

Aviano -Morasko - Mateckiego. Projekt w czerwcu.

W ostatnich dwóch latach przeprowadzono w tej 
części Poznania szereg prac drogowych  - m.in. wy-
remontowano nawierzchnię jezdni ul. Raczyńskiego 
na odcinku od ul. Tułodzieckiej w kierunku ul. Synów 
Pułku, ul. Wilanowskiej na terenie os. Marysieńki 
oraz ul. Kostrzewskiego na odcinku od ul. Woj-
ciechowskiego. Na wnioski rad osiedli wybudo-
wano kilka progów spowalniających - m.in. na ul. 
Czorsztyńskiej. Na wschodniej stronie ul. Strzeszyń-
skiej, na odcinku od ul. Tułodzieckiej do ronda Cicho-
wiczów, naprawiony został chodnik.

W grudniu tego roku zakończą się prace projekto-
we związane z planowaną budową drogi rowerowej 
wzdłuż trasy PST , na odcinku od ul. Szymanowskiego 
do ul. Trójpole.

Miasto inwestuje w północno-zachodnich dzielnicach
Na terenie Piątkowa, osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz na Podolanach mieszka łącznie ponad 50 tys. osób. To właśnie 

Piątkowo najwcześniej, dzięki Poznańskiemu Szybkiemu Tramwajowi, uzyskało sprawne połączenie z centrum miasta. Niebawem w 

tej części Poznania rozpoczną się kolejne, duże inwestycje w infrastrukturę, które będą miały wpływ na jakość życia jej mieszkańców.
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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

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

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

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.pl

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl 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

HYDRAULIK

CZYSTE
POWIETRZE

TEL. 790 80 80 30

instalacje wod-kan, c.o., gaz

do wniosków

www.pewneaudyty.pl

AUDYTY
ENERGETYCZNE

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

2020
LAT LAT

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

ELEKTRYK

501 590 143

wykonawstwo
naprawa
modernizacja

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta KG
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE
 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

Udzielamy gwarancji!

WYKONYWANE USŁUGI DEKARSKIE-BLACHARSKIE:

www.dachyhajto.pl

tel. 601 265 141
Maciej Hajto

dachyhajto@wp.pl

-KRYCIE DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
-KRYCIE DACHÓW FOLIĄ PCV LUB 
 MEMBRANĄ DACHOWĄ
-DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH
 STYROPAPĄ, WEŁNĄ MINERALNĄ
-IZOLACJE TARASÓW I FUNDAMENTÓW
-WYRÓB I MONTAŻ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
-MONTAŻ ORYNNOWANIA
-KONSERWACJE I SERWIS DACHÓW

TANI OPAŁ

WĘGIEL
MIAŁ

centrumopalupoznan.pl

EKOGROSZEK

733 357 346
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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

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

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

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

           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

DIETETYKA    PODOLOGIA   OZONOTERAPIA

TURNUSY
HIRUDOTERAPIA ( terapia pijawkami)

Poznań, ul. Grunwaldzka 50Poznań, ul. Szewska 5

BEZPŁATNA
MEDYCYNA NATURALNA 

część usług

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA ORGANIZMU

www.med-hipokrates.pl

rehabilitacyjne, oczyszczające i inne

Poznań, ul. Dojazd 34 (szpital MSWiA)

tel. 501 347 315

LARWOTERAPIA
.

.

.

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

Firma transportowa Verhoeven Logistics Poland Sp. z o.o.
-080

Wymagania:
D

, wymagana elektroniczna karta kierowcy

W zamian oferujemy:
Sta trasy w krajach, Holandia, Belgia, Niemcy i Wielka Brytania.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, 

oraz delegacje

Kierowca PODWÓJNE OBSADY; e-mail: poznan @idealogistic.net

PODWÓJNE OBSADY - KIEROWCA 
miejsce pracy Tarnowo Podgórne

Miasto Poznań wychodząc naprzeciw lokalnym po-
trzebom zarówno seniorów jak i służb ratowniczych 
ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publiczne-
go pn. „Poznańska opaska medyczna”. 

W toku postępowania konkursowego na realizatora 
zadania wybrano organizację pozarządową- Stowarzy-
szenie Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komu-
nikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie”. W 
ramach realizacji Stowarzyszenie współpracuje m.in. z 
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Pozna-
niu oraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.

Zadanie ma charakter pilotażowy. Jako grupę najbar-
dziej potrzebujących odbiorców zadania wybrano 
mieszkańców Poznania w wieku 70+

Opaska zakładana na rękę, wykonana jest z trwałego 
nieuczulającego tworzywa. Na zewnętrznej stronie 

znajduje się informacja oraz logo Miasta Poznania i 
partnera akcji - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Poznaniu.

Wewnętrzna strona zawierać będzie spersonalizo-
wane, niezbędne w nagłych przypadkach informacje 
takie jak: imię seniora, telefon do osoby bliskiej lub 
opiekuna, przyjmowane leki, uczulenia, poważne 
schorzenia (np. cukrzyca, hemofilia, epilepsja).

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, niezwykle 
istotną rolę odgrywa czas reakcji - możliwości udzie-
lenia pomocy. Według szacunków Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, spośród około 
45 tys. interwencji zespołów ratownictwa medyczne-
go na terenie Poznania rocznie, duży odsetek stanowią 
wyjazdy do seniorów. Niejednokrotnie służby ratow-
nicze spotykają się z przypadkami braku możliwości 
kontaktu zarówno z samym pacjentem jak i z jego 
najbliższymi, co utrudnia wywiad diagnostyczny, po-
dejmowanie właściwych decyzji i skuteczne działanie. 
Wykorzystanie opasek medycznych przyczyni się zatem 
do zwiększenia skuteczności w ratowaniu osób dozna-
jących nagłego zachorowania/wypadku, zwłaszcza w 
miejscu publicznym. Opaska wzmocni także poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotnego użytkownika. Opaskę 
Medyczną SOS można traktować jako rozszerzenie 
działania istniejącego już kilka lat i świetnie się spisują-
cego Pudełka Życia

Aby otrzymać opaskę wystarczy wypełnić wniosek do-
stępny w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu 
przy ul. Mielżyńskiego 24, oraz na stronie internegowej 
www.centrumis.pl 
Wnioski dostępne będą od 15 sierpnia do 14 grudnia 
2018r. Czas oczekiwania na opaskę - do 60 dni.

Opaska jest bezpłatna. Wraz z opaską senior otrzyma 
informację na temat warunków jej użytkowania.

Informcje na temat opsaki można uzyskać w:
1.Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań  w godz. 8-16. 
tel./fax: 61 847 21 11, tel. 61 842 35 09
email: centrum@centrumis.pl
www: http://www.centrumis.pl
www.facebook.com/CentrumIS
2.Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu: 
www.ratownictwo.med.pl 
www.facebook.com/ratownictwo.poznan/?ref=aymt_
homepage_panel

Poznańska opaska medyczna

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.
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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

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

serwis

KLIMATYZACJI

505 970 381
www.evolution4x4.pl

A.Tułodzieckiej 30, Poznan-

napełnianie klimatyzacji
odgrzybianie instalacji
test szczelnosci azotem
ozonowanie
naprawa układu klimatyzacji

-

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

USŁUGI REMONTOWE
 -izolacje, naprawy balkonów i tarasów

 -schody, lastryka, płytki

 -osuszanie budynków 

 -drobne naprawy, ubytki

519 516 776

 -remonty domów 

 -podjazdy

 -pozbruk, kominy

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

biuro@kseroserwis.eu

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..
KSEROKOPIARKI

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE
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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


