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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
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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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SKUP AUT

660 271 264 CRAZY CAR

mozliwie najwyzsza cenA
.

GwaranCJA bezpieczNEJ  transakcji
.

zaproponujemy wyzsza wycene niz inne skupy  
`

.

`

.

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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 6 rzeczy, które hamują sprzedaż domu str.   4
KAWKA BIS: Zaplanuj likwidację uciążliwego paleniska str.   6 

 Karę za brak biletu można będzie zapłacić kartą str.   6 
 Szpital dziecięcy - podpisano umowę str. 12

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

LEASING tel: 500 200 274Zdąż przed niekorzystną zmianą
przepisów podatkowych od 01.01.2019

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
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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

.
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

www.kupieautopoznan.pl

ZNISZCZONYCH
ZANIEDBANYCH

Z USZKODZONYM SILNIKIEM

601 33 12 18

SKUP SAMOCHODÓW
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH SPRZEDAŻ

WĘGLA
Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę 

POLSKI
WĘGIEL

ZADZWOŃ

DARMOWY
TRANSPORT
OD 1 TONY

Poznań  ul. Sycowska 28/30

    www.cieplozagrosze.pl

tel. 530 113 137 tel. 692 515 643

POLSKIEGO

Kostka Orzech Miał Groszek Ekogroszek. ...

Agnieszka Juskowiak

Szanowni Państwo, 
       Rozpoczęta jesień, pierwsze chłodniejsze dni przypominają nam o wszystkich odłożonych pracach 
Korzystanie z usług fachowców z najbliższej okolicy ma wiele zalet. Wykonawca z sąsiedztwa z reguły 
lepiej wykona swoją pracę i za niższe wynagrodzenie, ponieważ jest osobą, którą spotyka się na co dzień. 
W tym numerze przedstawiamy kolejnych oferentów swoich usług, którzy czekają na Państwa zgłoszenia.
    Ewa Manthey, agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts, 
przedstawia „6 rzeczy, które hamują sprzedaż domu.” Istotne wskazówki oraz profesjonalna pomoc jest tu 
niezbędna, aby zapewnić sobie szybką sprzedaż.
       W tym numerze gazety przedstawiamy kilka istotnych informacji dla poznaniaków. Dzięki środkom 
pochodzącym z budżetu Miasta Poznania w ramach programu KAWKA BIS, mieszkańcy Poznania mogą 
uzyskać dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania domów i mieszkań na bardziej przyjazny 
środowisku. Gorąco polecam zapoznanie się z warunkami tego programu i złożenie wniosku o dotację po 
2 stycznia 2019 r.
            ZTM w Poznaniu wyposażył kontrolerów biletów w przenośne terminale płatnicze. Dla osób złapanych 
na jeździe na gapę, które chcą uiścić niższą opłatę dodatkową na miejscu, a nie mają przy sobie gotówki, 
to duże ułatwienie. 
    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:  

                                                               „Bezwartościowe życie jest wczesną śmiercią”
                                                                                                                                                            (Johann Wolfgang von Goethe)    

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ukazania się ogłoszenia 
do 15 dni. Wzory ogłoszeń zamieszczonych w miesięczniku pozostają własnością Wydawnictwa. Publikowanie lub kopiowanie, w części lub w całości, wyłącznie za 
zgodą wydawcy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 
505-528-144 lub na e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl.
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Oczekujemy:
- niekaralności
- zdecydowania
- umiejętności pracy w zespole

Skandynawski koncern ochrony, lider na rynku regionalnym

Oferujemy:
- atrakcyjne zatrudnienie na umowę o pracę
- nadgodziny płatne 50 i 100%
- darmowe ubezpieczenie NNW
- do�nasowanie do kart sportowych
- elastyczny gra�k (system pracy po 12h)

www.securitas.pl/praca-w-securitas Kontakt: 690-100-306

Lokalizacja: Sady (gmina Tarnowo Podgórne)
Pracownik ochrony obiektu logistycznego

zatrudni na stanowisko:

• 

DAJ SOBIE SZANSĘ
NA LEPSZĄ PRACĘ!

Oferujemy:

rekrutacja@m-serwis.com.pl

669-996-401
ul. Mickiewicza 27/2, 60-835 Poznań
M-Serwis Sp. o.o.
Zapraszamy!

Pracę od zaraz na różnych stanowiskach
Atrakcyjne zarobki

Legalne zatrudnienie cudzoziemców
Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• 
• 
• 

(nr cert. 49)

www.lamiglowka-edu.pl

798 456 212

Suchy Las,
ul. Akacjowa 3

PRZYJECIA
URODZINOWE DLA DZIECI

`

6 rzeczy, które hamują sprzedaż domu

 
 
 
 
 
 
 Ewa Manthey 
   
  

Agent nieruchomości 
Międzynarodowego Biura Remax  

 
Zadzwoń 787 006 777
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Przeprowadzę  Cię przez sprawdzony 
proces sprzedaży dostosowany do 

Twoich potrzeb dzięki temu
zyskasz czas i pieniądze  

 
 
 

Jakie nieruchomości są najchętniej kupowane?
Mieszkania nadal cieszą się największym zaintere-
sowaniem wśród kupujących, ponieważ stanowią 
najbardziej popularny segment na rynku. Wynika 
to z kilku czynników m.in. z wycofania oszczędności 
z bardziej ryzykownych sposobów inwestowania i 
przeniesienia środków do bardziej „stabilnych” form 
inwestycyjnych. Po drugie kupno mieszkania wymaga 
mniejszych nakładów finansowych niż dom. Czynni-
kiem, który decyduje przy wyborze mieszkania jest 
również kwestia ewentualnej szybszej możliwości 
sprzedaży. Myślenie przyszłościowe i chęć zachowa-
nia elastyczności coraz częściej powoduje, że decydu-
jemy się na mieszkanie, ponieważ w obliczu nagłych 
zmian naszych planów życiowych szybciej możemy je 
spieniężyć.

Dla klientów poszukujących domu, głównym kryte-
rium po lokalizacji jest metraż domu i wielkość dział-
ki. Najchętniej poszukiwane są domy do 120 mkw. na 
niedużych działkach. Na tej podstawie widać zmianę 
pokoleniową jaka zaszła. Dziś atutem często nie jest 
już duży metraż i wielki ogród, w przeciwieństwie 
do niedalekiej przeszłości, gdy dom budowało się z 
myślą o tym by służył również kolejnym pokoleniom. 
Obecnie króluje minimalizm i pragmatyzm, a przy 
kupnie większość kupujących kieruje się myślą „czy w 
przyszłości z łatwością sprzedam ten dom”? 

Zasadniczo mieszkanie jest bardziej płynnym akty-
wem, tzn. łatwiej sprzedawalnym niż dom. Na pewno 
znasz domy w swojej okolicy, które od lat są wysta-
wione na sprzedaż, a mimo tego nadal nie ma chęt-
nych na kupno. Powodów może być kilka, najczęściej 
chodzi o cenę i marną promocję.

1. Źle ustalona cena 
To najbardziej powszechnym błąd, który wynika czę-
sto z nieznajomości rynku. Cena ofertowa,  może róż-
nić się od transakcyjnej nawet o 20%. Wstępna cena 
nieruchomości jest ustalana przez sprzedającego, ale 
wartość określa rynek i zainteresowanie kupujących. 
Zadaniem agenta jest pomoc w ustaleniu ceny ofer-
towej nieruchomości, przedstawiając sprzedającemu 
kalkulację cenową w odniesieniu do podobnych nie-
ruchomości, tak aby oferta stała się konkurencyjna. 
Cena nieruchomości, po jakiej będzie ona oferowana 
do sprzedaży jest istotnym elementem wpływającym 
na czas trwania sprzedaży. Cena sprzedaży nierucho-
mości określana jest na podstawie aktualnych warun-
ków rynkowych i trudnych do oszacowania czynników 
makroekonomicznych. Obecnie w Poznaniu mamy do 
czynienia ze stabilnym poziomem cen domów, ponie-
waż pomimo różnych danych statystycznych nie wy-
kazują większych wahań. Zauważalny natomiast jest 
trend wzrostowy w zakupach inwestycyjnych. Wielu 
inwestorów przenosi w ten sposób nadwyżki pienięż-
ne wycofane z lokat bankowych.

2. Nieruchomości zawsze zyskują na wartości
Zainwestowałeś w dom i masz prawo żądać więcej niż 
zapłaciłeś, prawda? Otóż, błąd. Rynek nieruchomości 
porusza się w cyklach koniunkturalnych. Płacisz wię-

cej za nieruchomość w szczycie cyklu i mniej w dołku. 
Należy jednak mieć na uwadze, że występują również 
mini cykle w obrębie danych rejonów geograficznych. 
Ceny ponownej sprzedaży mogą być uwarunkowa-
ne przez wiele czynników lokalnych takich jak nowe 
budowy w obrębie, ulepszony dojazd do autostrady, 
plan zagospodarowania, czy fizyczne zmiany otocze-
nia. Domy wybudowane w latach 90-tych i wcześniej-
szych często wymagają poważnych nakładów finan-
sowych. Tak więc kupno domu to dopiero początek 
wydatków, a sytuacji nie poprawiają galopujące ceny 
materiałów budowlanych i ograniczona dostępność 
sprawdzonych firm remontowo-budowlanych.

3. Jeżeli ustalę cenę za wysoko, po prostu mogę ją obniżyć. 
Takie podejście może stworzyć problem. Tracisz szan-
sę sprzedać kupującemu, który byłby zainteresowany, 
gdyby Twoja początkowa cena była realna. Ponadto 
po pierwszej obniżce, klienci będą czekać na kolej-
ne przeceny. A wśród kupujących mogą pojawić się 
podejrzenia, że dom ma jakąś wadę albo coś z nim 
jest „nie tak”. Efekt może być taki, że nawet jeśli dom 
sprzedasz to poniżej ceny rynkowej, tracąc pieniądze 
na takiej transakcji.

4. Przeinwestowanie 
Podczas, gdy niektóre ulepszenia dają większy zwrot 
niż inne, gdy dochodzi do sprzedaży, to jednak war-
tość realna zbliżona jest do standardu Twojego oto-
czenia-sąsiedztwa.

Na przykład, w sąsiedztwie domów wartych przecięt-
nie 500 000 zł, kuchnia za 100 000 zł może okazać się 
inwestycją przestrzeloną. To może być świetny wyda-
tek pasujący do  Twojego stylu życia, ale nie możesz 
oczekiwać, że ta wartość zostanie dodana do ceny, 
jaką zapłaci nabywca. Prosta kuchnia, łazienka, ogró-
dek i wejście mogą zwiększyć wartość dodaną nieru-
chomości, ale miej realne oczekiwania. 

Poza tym, to co kiedyś było bardzo kosztowne i „na to-
pie” dziś może być po prostu nie modne i nie stanowić 
żadnego atutu dla kupującego. Faktycznie, niekiedy 
opłaca się podnieść wartość nieruchomości poprzez 
np. odmalowanie ścian albo odświeżenie elewacji, jed-
nak kluczowa jest tu szczegółowa analiza i zbadanie czy 
ulepszenie finalnie przełoży się na wyższą cenę.  

5. Sprzedaż na własną rękę. 
Kupujący mogą dojść do wniosku, że nie mając profe-
sjonalnego wsparcia nie będziesz miał wystarczającej 
wiedzy o cenach nieruchomości i wszystkie oferty 
będą po prostu niskie. 

Można też korzystać z dostępnych poradników z in-
strukcjami jak samemu wyleczyć bolący ząb lub roz-
wieść się na własną rękę. Takie wskazówki jednak 
mogą być nieskuteczne i spowodować dużą szkodę. 
Osobną kwestią jest oczywiście promocja, reklama i 
narzędzia marketingowe do których  mają dostęp w 
o wiele szerszym zasięgu agenci nieruchomości niż Ty 
sam. Tak więc samodzielna sprzedaż to tylko pozorna 
oszczędność.

6. „Nie mam noża na gardle, mam czas”
Jeśli nie musisz to nie wystawiaj domu na sprzedaż 
i nie sonduj rynku. Odbije się to na cenie, a oferta 
traci na wiarygodności. Kluczowym czynnikiem jest 
zmniejszenie wartości ceny nieruchomości pod wpły-
wem czasu. Nieruchomość przyciąga najwięcej uwa-
gi, emocji i zainteresowania ze strony branży nieru-
chomości oraz potencjalnych nabywców, gdy po raz 
pierwszy wystawiana jest na sprzedaż. Niewłaściwa 
wycena podczas pierwszego wystawienia, wpły-
wa negatywnie na potencjalne zainteresowanie w 
pierwszym stadium oferowania. Może także odwlec 
sprzedaż oraz doprowadzić do transakcji poniżej ceny 
rynkowej lub całkowitego jej braku. Zatem najwięk-
sze szanse na owocną sprzedaż masz wtedy, gdy cena 
jest właściwie wyznaczona.

Pamiętaj, że cena, którą zapłaciłeś za swoją nieru-
chomość nie ma związku z jej obecną wartością. Nie 
zawsze cena, za którą promują agenci Twoją nieru-
chomość jest odpowiednia. 

Nieruchomości, które pozornie są do siebie podobne, 
w rzeczywistości mogą się od siebie znacząco różnić. 
Ostatecznie to rynek (popyt, podaż, cena) weryfikuje 
wartość domu, działki czy mieszkania, a podstawo-
wym kryterium, które wyznacza wartość nierucho-
mości jest siła nabywcza samych zainteresowanych 
kupnem.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.

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

OSŁONY ZEWNĘTRZNE

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

www.moniverti.pl
tel. 696 013 579
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PROMOCJA

TANIEJ O 15%
ROLETY RZYMSKIE



listopad 2015 listopad 20156 7listopad 2018        listopad 2018  

Poznań-Strzeszyn Grecki, ul. Teokryta 34

pn.- sob. - 17.00-22.00
niedz. - 17.00-20.00

TRANSMISJA WSZYSTKICH 
NAJWAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ SPORTOWYCH

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
NA CIEPŁE I ZIMNE NAPOJE
ORAZ PRZEKĄSKI

DYSPONUJEMY BAZĄ NOCLEGOWĄ

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH
OD 50zł/osobę

TEL. 509-477-288

TEL. 796 606 103 DOSTAWA GRATIS!

TANIE DREWNO OPAŁOWE

sucha sosna
130zł/1,3mp.

PATRZ NA ZDJĘCIE

Do zamówienia-rozpałka
GRATIS

RENOWACJA TAPICERKI

501 734 480

Nowy Rynek 2, Suchy Las

MATERACE
tel. 601 834 387

www.materace-viscotherapy.pl

P R O S T O  O D  P R O D U C E N T A

 B EZ KOSZTÓ
W

  

    
   

   10 RAT 

0%

Przezmierowo, ul. Rynkowa 68

`

wykonujemy materace
na kazdy rozmiar! .

stosujemy pianki
najwyzszej jakosci

i gestosci

. `

`

`

Twoj stary materac odbierzemy za darmo!!

`

`z ta ulotka specjalny rabat`

Pamietaj!
Kupujac materac zawsze

porownuj gestosc
i ilosc pianek.

To one swiadcza
o najwyzszej jakosci.

`

` ``

``

`

`

`

`

`

ceny juz od 999 do max 2999.

KAWKA BIS to miejski program mający na celu zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów 
drobnych), które powstają na skutek spalania paliw 
stałych, tj. węgla, drewna lub brykietów, w przydomo-
wych piecach, kotłach lub kominkach. Program realizo-
wany w latach 2018-2020 obejmuje obszar całego mia-
sta. O dotację z programu KAWKA BIS może ubiegać się 
każdy mieszkaniec Poznania, a także wspólnoty miesz-
kaniowe, przedsiębiorcy, osoby prawne oraz jednostki 
sektora finansów publicznych.
Wsparcie udzielane jest na trwałą likwidację palenisk 
opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich ciepłem 
systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elek-
tryczną lub pompami ciepła. Wysokość dofinansowa-
nia wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych netto, 
a dla przedsiębiorców - do 65 % (ale nie więcej niż 80 
zł/m2/lokal). Górny limit dofinansowania to 6 000 zł/
lokal.
Kosztami kwalifikowanymi do uzyskania dofinansowa-
nia są wydatki związane z:
    demontażem pieców/kotłów/palenisk na paliwo sta-
łe lub kosztami ich trwałego unieczynnienia;
    zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania 
(wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego o 
spalanie paliwa stałego;
    zakupem, budową lub modernizacją instalacji (wraz 

z niezbędnym wyposażeniem) związanej z nowy źró-
dłem ogrzewania;
    koniecznymi pracami budowlanymi (w tym wykoń-
czeniowymi) związanymi bezpośrednio z realizacją za-
dania;
    modernizacją systemu odprowadzania spalin, nie-
zbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego 
źródła ogrzewania;
    podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasi-
lania gazowego lub energetycznego (o ile są one nie-
zbędne);
    opłatami lub kosztami przyłączeniowymi związanymi 
z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót bu-
dowlanych bądź instalacyjnych.
Nabór wniosków na 2019 rok rozpocznie się 2 stycznia 
i potrwa do 15 marca. Warto jednak z wyprzedzeniem 
przygotować się do złożenia wniosku o udzielenie dota-
cji i skompletować wymagane dokumenty.
Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, uzgodnij 
najpierw planowane działania z administratorem lub 
właścicielem budynku. W przypadku wspólnoty, zaleca-
ne jest wypracowanie porozumienia i złożenie jednego 
wniosku dla kompleksowej i jednorodnej modernizacji 
systemu grzewczego w całym budynku. Potrzebny bę-
dzie także dokument potwierdzający możliwość zawar-
cia umowy przyłączeniowej (w przypadku podłączenia 

do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego 
lub elektrycznego) lub oświadczenie o rodzaju plano-
wanej do zainstalowania pompy ciepła.
Każdy prawidłowo wypełniony i złożony wniosek pod-
dany zostanie sprawdzeniu oraz indywidualnej ocenie, 
zgodnie z opracowanym algorytmem. O kolejności 
przyznania dotacji decyduje liczba uzyskanych punk-
tów, na którą wpływ mają: wskaźnik efektywności 
przedsięwzięcia, rodzaj planowanej zmiany ogrzewa-
nia, ilość palenisk na paliwo stałe zaplanowanych do 
likwidacji, a także wartość ładunku pyłów drobnych 
uzależniona od lokalizacji przedsięwzięcia.
Szczegóły dotyczące programu KAWKA BIS oraz wzo-
ry wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, 
można znaleźć na stronie internetowej http://www.
poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają również pra-
cownicy Wydziału Ochrony Środowiska, pod numerem 
telefonu 61 878 40 61 lub 61 878 40 68.
Dodatkowo, jeszcze w październiku, do ponad 130 tys. 
gospodarstw domowych na terenie miasta dostarczony 
zostanie folder informacyjny, gdzie w przystępny spo-
sób przedstawiono najistotniejsze kwestie związane z 
programem KAWKA BIS. Folder został wydany stara-
niem Urzędu Miasta, przy dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu.

KAWKA BIS: Zaplanuj likwidację uciążliwego paleniska
Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Poznania w ramach programu KAWKA BIS, poznaniacy mogą uzy-
skać dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania domów i mieszkań na bardziej przyjazny środowisku. Już 
dziś przygotuj się do złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Dokumenty przyjmowane będą od 2 stycznia 2019 roku.

Jak mówią kontrolerzy, w ostatnich latach coraz czę-
ściej słyszeli od podróżnych, że pomimo chęci nie 
mogą uiścić opłaty dodatkowej na miejscu, bo nie 
mają przy sobie gotówki, a jedynie kartę płatniczą. 
Tacy pasażerowie musieli zapłacić karę później - prze-
lewem bądź w jednym z Punktów Obsługi Klienta 
ZTM. Teraz to się zmieni: każdy, kto w Poznaniu będzie 
jechał autobusem lub tramwajem na gapę i będzie 
chciał zapłacić opłatę dodatkową na miejscu, będzie 
mógł to zrobić.
W ramach umowy Miasta Poznania z bankiem PKO 
Bank Polski dotyczącej obsługi płatności elektronicz-
nych wypożyczonych zostało 27 sztuk terminali mo-
bilnych. Wyposażone w nie zostali kontrolerzy ZTM i 
MPK. Każdy zespół kontrolerski będzie dysponował co 
najmniej jednym takim urządzeniem.
Przypominamy, że za przejazd bez ważnego biletu 
bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bez-
płatnego wystawiana jest opłata dodatkowa. Wynosi 
ona 280 zł, a jeśli jest płatna u kontrolera lub w ciągu 
siedmiu dni - 140 zł.
Zgodnie z Regulaminem Przewozów, pobranie wła-
ściwej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej albo 
wystawienie wezwania do zapłaty stanowi dokument 
przewozu i uprawnia do kontynuowania przejazdu 
tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kur-
su.                                                                               ZTM

Karę za brak biletu można będzie zapłacić kartą
Kontrolerzy biletów pracujący na rzecz ZTM w Poznaniu zostali wyposażeni w przenośne terminale płatnicze. Dla osób złapa-

nych na jeździe na gapę, które chcą uiścić niższą opłatę dodatkową na miejscu, a nie mają przy sobie gotówki, to duże ułatwienie.
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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

WYCENY
NIERUCHOMOŚCI
DOMY

SPECJALISTYCZNE

LOKALE

DZIAŁKI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

usługi ogólnobudowlane
dachy, konstrukcje stalowe

tel. 501-589-252

NIP: 7872026913
Dariusz Sadalski

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

sb.-1000-1400
pn.-pt.8    -16
sb.-10    -14

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

POZNAŃ ul. Nałkowskiej 41 Zapraszamy!

wjazd od Św. Wawrzyńca
i ul. Nałkowskiej

607 877 867

Nałkowskiej 41

Świętego Wawrzyńca

Dąbrowskiego
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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

październik 2015 9

Poznań
Antoninek

Unisława 6a
Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

tel. 512-135-789

usługi koparko-ładowarką
niwelacja terenu

wywóz gruzu
wycinka drzew 

wyburzenia 

Usługi
ogrodnicze

 A n n a B e t k a  

pielęgnacja ogrodów

aeracja trawników

nawożenie roślin

doradztwo w małych 
i dużych ogrodach

przycinanie drzew 
i krzewów

projekt, aranżacja 
i wykonanie

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ GALANTERII BETONOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

TEL. 605212919 TEL. 605212919 

TRANSPORT HDS PROJEKT USŁUGA UŁOŻENIA

DYSTRYBUCJA KOSTKI BRUKOWEJ 

OXOTRADEOXOTRADE

USŁUGA UŁOŻENIAUSŁUGA UŁOŻENIA

KOSTKA W CENIE JUŻ OD 25,90ZŁ/m2

tel. 608 443 604
tel. 606 270 353

ZAPRASZAMY

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

tel:061 8125037
kom:608 014 136

 

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

www.robpol.net                  
e-mail: biuro@robpol.net        

OKZ OKŁADZINA
OŚCIEŻNICY METALOWEJ

SAPELI - DUBREX

Kancelaria Notarialna
Monika Nowak-Jaroszyk - notariusz

Aleje Solidarności 46 (budynek WBC) 1 piętro
61-696 Poznań

 
oraz PST - przystanek przy Pestce

Dojazd komunikacją autobusową - przystanek przy Kauflandzie

Godziny otwarcia: pon.-pt. 09.00-16.00  
lub indywidualnie uzgodniony termin

Tel. 61 8260 140          Kom. 786 286 750           mail rejent@post.pl

INFORMACJA O OTWARCIU 
KANCELARII NOTARIALNEJ NA WINOGRADACH

* Z tą gazetką - 15 % rabatu do cen katalogowych na wszystkie produkty Stolbud Włoszczowa. 
Oferta ważna do 31 października 2015 r.

Z tą gazetką

do cen katalogowyc
h
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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

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

USŁUGI
MALARSKIE

604 345 047

RE-MAL

FORMOWANIE

DRZEW

SKRACANIE

511 284 420511 284 420

WYCINANIE

OGRODY

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

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

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

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta KG
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE

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

ELEKTRYK

501 590 143

wykonawstwo
naprawa
modernizacja

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZYSTE
POWIETRZE

TEL. 790 80 80 30

darmowe wnioski

www.pewneaudyty.pl

DOTACJE

biuro@pewneaudyty.pl

na wymianę :
- piecy, kotłów c.o.
- okien, drzwi
na  ocieplanie :
- ścian, dachów

2020
LAT LAT

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.

600 057 784

MALOWANIE
I LAKIEROWANIE

NATRYSKOWE

OBIEKTÓW
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

www.malowanieprzemyslowe.pl
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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

Ludmiła Frąckowiak
lekarz medycyny, nutricyolog, bioenergoterapeuta, psychoterapeuta

Diagnozuję stan zdrowia całego organizmu za pomocą aparatu Sensitiv, co pozwala ustalić stopień zanieczyszczenia
organizmu i zaburzenie funkcji organów, a także ocenić stopień rozwoju choroby. Aparat wykrywa również pasożyty - 
lamblie, toksoplazmozę, chlamydie, bakterie, wirusy, grzyby. Wykrywa też metale ciężkie i pestycydy.

MASAŻE OGNIEM, KAPSUŁA ODNOWY BIOLOGICZNEJ

www.medycynainformacyjna.com.pl 
Informacja:  691-092-039;   722-368-194

Pomagam w ustaleniu przyczyn choroby. Pomagam w chorobach przewodu pokarmowego, sercowo-naczyniowych,
chronicznym zmęczeniu, alergiach, astmie oskrzelowej, chorobach autoimmunologicznych, nerwicach, depresji,
niepłodności – za pomocą naturalnych metod.

Skorzystaj również z poradnictwa życiowego, poradnictwa na temat problemów rodzinnych, z warsztatów i szkoleń. 

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

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.

 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

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

Podpisano umowę z wykonawcą Wielkopolskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka. Placówka będzie naj-
większym szpitalem pediatrycznym w Poznaniu. 
Pierwszych pacjentów przyjmie w 2021 roku.

Umowa na budowę szpitala dziecięcego w Pozna-
niu podpisali w środę Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskiego, Izabela Grzybow-
ska, prezes spółki Szpitale Wielkopolski, oraz przed-
stawiciele wykonawcy - firmy WARBUD. Plac budo-
wy został oficjalnie przekazany wykonawcy.

O szpitalu dziecięcym w Poznaniu mówiło się od 
lat, ale dopiero podczas obecnej kadencji prezy-
dent miasta, Jacek Jaśkowiak, zawarł porozumienie 
z władzami województwa. Miasto przekazało pod 
budowę szpitala działkę w rejonie ulic Dojazd - Ada-
ma Wrzoska - Wincentego Witosa. W zamian za to 
zarząd województwa przekazał Poznaniowi udział 
w nieruchomości przy ul. Szwajcarskiej.

- Mam tym większą satysfakcję, że jest to owoc 
współpracy Miasta z samorządem Województwa 
Wielkopolskiego - mówi Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent miasta. - Najważniejsze, że szczęśliwy finał 
coraz bliżej, bo liczy się dobro małych pacjentów i 
ich rodziców.
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD) 

powstanie przy ul. Wrzoska w Poznaniu. Będzie to 
nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w 
Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym 
dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Budynek o powierzchni blisko 36 tys. mkw będzie 
miał siedem kondygnacji. Wokół niego powstanie 
parking na 425 aut, miejsca rekreacji dla pacjentów 
i cała infrastruktura towarzysząca wraz z układem 
komunikacyjnym, obejmującym kompleksową mo-
dernizację drogi dojazdowej do szpitala.

W strukturze szpitala działać będzie 9 oddziałów. 
Sale będą jednoosobowe, przeznaczone dla 354 
dzieci i ich opiekunów. W skład kompleksu wcho-
dzić będzie także zespół kilkunastu poradni specja-
listycznych.

Inwestycja warta ok. 426 mln zł będzie zrealizowa-
na ze środków budżetu Województwa Wielkopol-
skiego przy wsparciu środków unijnych z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020.                                                               AW

Szpital dziecięcy - podpisano umowę
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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

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

SERWIS OPON
NOWE  OPONY
CAŁOROCZNE
OD 122 ZŁ!!!

KLIMATYZACJA
NAPEŁNIANIE   ODGRZYBIANIE

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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

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 

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

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

trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja

nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje

podbitka dachowa, meble ogrodowe)

sprzątanie piwnic,

malowanie pomieszczeń, 

BRUDNA ROBOTA

rozbiórki, ocieplanie poddaszy

strychów i magazynów,

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

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY
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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. 608 443 604tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY PODNOŚNIK KOSZOWY 
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW


