
10
(3

0)
 p

aź
dz

ie
rn

ik
 2

01
5

 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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SKUP AUT

660 271 264 CRAZY CAR

mozliwie najwyzsza cenA
.

GwaranCJA bezpieczNEJ  transakcji
.

zaproponujemy wyzsza wycene niz inne skupy  
`

.

`

.

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

www.kupieautopoznan.pl

ZNISZCZONYCH
ZANIEDBANYCH

Z USZKODZONYM SILNIKIEM

601 33 12 18

SKUP SAMOCHODÓW
CAŁYCH I POWYPADKOWYCH

Wiele firm leasingowych
i banków w jednym miejscu

samochodów, maszyn i urządzeń,
innych środków trwałych,

mikroleasing na wszelkie urządzenia
już od 1 tys. zł

Zdąż przed niekorzystną zmianą
przepisów podatkowych od 01.01.2019!

KREDYTY
dla firm i osób prywatnych

tel. 500 200 274

LEASING
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Porządki Świąteczne - Metoda Aktwnej Piany str.   4
5 wskazówek jak sprzedać dom zimą str.   6 

Zwolnienia lekarskie - tylko elektroniczne str. 10
Szczepione dzieci łatwiej dostaną się do przedszkola? str. 10

Poznań rozbłyśnie na święta str. 14

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

SPRZEDAŻ CHOINEKul. Obornicka 327 693 58 46 58
(przy stacji Shell)

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

RADCA PRAWNY

Kancelaria
601 999 570

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

darowizna, nieruchomości, egzekucja

odszkodowania, odwołania, ZUS i  inne

DOŚWIADCZENIA
   

    
   

   
PR

OF

ESJONALIZM   

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

.

.

.

.

.

.

ANTENY

z tą gazetk

ą

10%

     
   

 R
 A B A T

TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

Zadzwoń by poznać ofertę! 730 268 533
lub napisz: sobkowiak.ubezpieczenia@gmail.com

ul. Lubiatowska 1, 60- 439 Poznań  (Obok Chaty Polskiej)

Dojeżdżamy do klienta!

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

pon-pt: 11.00-19.00
sob: 11.00-15.00

SPRZEDAŻ CHOINEK

tel. 693-58-46-58
Poznań, Obornicka 327 (obok stacji benzynowej Shell)

dawniej ul. Strzeszyńska 206

Przyjmujemy zamówienia świąteczne

jodła kaukaska
świerk stojaki na choinkijemioła

świerk srebrzysty
.

.
.

Agnieszka Juskowiak

       W tym numerze gazety polecamy artykuł „Czyszczenie mebli tapicerowanych i dywanów metodą 
aktywnej piany”. Skuteczne usuwanie zabrudzeń, szybki czas suszenia oraz czyszczenie bardzo delikatnych 
materiałów takich jak np. wełna, to największe atuty certyfikowanej Aktywnej Piany. 
       „5 wskazówek jak sprzedać dom w zimie”- to kolejne sprawdzone wskazówki Ewy Manthey, agent 
nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts. Nie ma co czekać ze sprzedażą 
nieruchomości do wiosny, można to skutecznie przeprowadzić w okresie zimy, jak dowodzi autorka 
artykułu.
    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.

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.

Szanowni Państwo, 

       Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji wszystkim naszym Klientom oraz Mieszkańcom-
adresatom tej gazety życzymy:

„Cudownych świąt, dających radość i odpoczynek 
oraz nadzieję i wiarę, 

że Nowy Rok będzie szczęśliwy”
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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

OSŁONY ZEWNĘTRZNE

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

www.moniverti.pl
tel. 696 013 579

  POMIA
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GRATIS
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   WYCENA
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.
.

PROMOCJA

TANIEJ O 15%

ROLETY 

MARKIZY    ŻALUZJE    ROLETY. .

mswaldemar.wixsite.com/lazienki
TEL. 501 220 320

ŁAZIENKI POD KLUCZ

GWARANCJA
REFERENCJE

511 284 420511 284 420
WYCINKA DRZEW

Okres zimowy okresem wycinania drzew:
iglastych, owocowych, liściastych;

Znajdujemy się po za okresem lęgowym ptaków;

W czasie pracy używamy profesjonalnych zabezpieczeń, 
korzystamy z wysięgnika koszowego
lub wykonujemy (cięcie alpinistyczne);

Zadzwoń, a odpowiemy na Twoje pytanie

Masz choinkę na swojej działce? 
Przytniemy jej czubek na święta.

usługi
rozdrabniania

gałęzi

RĘBAK

607 951 150

usługi ogólnobudowlane
dachy, konstrukcje stalowe

tel. 501-589-252

NIP: 7872026913
Dariusz Sadalski

Bardzo krótki czas schnięcia

Nowoczesna metoda czyszczenia aktywną 
pianą pozwala na wyczyszczenie sofy, kanapy 
czy dywanu bez użycia wody. Dzięki temu czas 
schnięcia dywanu wynosi zaledwie 30 minut, 
a czas schnięcia tapicerki meblowej od 2 do       
kilku godzin.

Efekt czyszczenia 
– skuteczne usuwanie zabrudzeń

Aktywna Piana doskonale rozpuszcza brud 
dzięki czemu efekt czyszczenia jest bardzo

dobry. Używając oryginalnych środków 
i urządzeń czyszczących przywracamy 
brudnym meblom oraz dywanom żywość 
kolorów i nowy, czysty wygląd. Powierzchnie 
czyszczone naszą metodą nie są przemoczone.

Możliwość   czyszczenia   dywanów   wełnianych
Środki używane podczas czyszczenia Aktywną 
Pianą są certyfikowane i bezpieczne dla delikatnych 

materiałów takich jak np. wełna. Dzięki temu 
również dywany wełniane bardzo dobrze 
podlegają czyszczeniu bez ryzyka uszkodzenia 
runa dywanu.

POZNANSPRZATANIE.COM 

CZYSZCZENIE :
- Tapicerki Meblowej 
           ( kanapy, sofy, krzesła)
- Dywanów
           ( sztuczne, wełniane)
- Wykładzin Dywanowych

ZAMÓW SKUTECZNE CZYSZCZENIE AKTYWNA PIANA!
``
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www.lamiglowka-edu.pl

798 456 212

Suchy Las,
ul. Akacjowa 3

PRZYJECIA
URODZINOWE DLA DZIECI

`

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

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

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

POZNAŃ ul. Nałkowskiej 41 Zapraszamy!

wjazd od Św. Wawrzyńca
i ul. Nałkowskiej

607 877 867

Nałkowskiej 41

Świętego Wawrzyńca

Dąbrowskiego
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5 wskazówek jak sprzedać dom zimą

 
 
 
 
 
 
 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  

 
 
 

Czekasz na odpowiednią okazję, aby sprzedać swój dom? 
Sprzedaż domu w zimie może być prostsza niż myślisz!

Okres letni powszechnie jest uważany za szczytowy 
na rynku nieruchomości ale ludzie kupują i sprzedają 
swoje nieruchomości przez cały rok. Zmiana miej-
sca zamieszkania z powodu nowej pracy, z powodów 
zdrowotnych, rodzinnych albo z chęci nowych do-
świadczeń życiowych może się zdarzyć w każdej chwili. 

Sprzedaż domu w okresie zimowym może się wyda-
wać nie łatwa, ponieważ  nabywcy nie są w stanie do-
strzec potencjału domu. Zwłaszcza gdy na zewnątrz 
jest szaro, chodniki są oblodzone, a trudne warunki 
drogowe zniechęcają do wybrania się na prezentację. 

Faktycznie sprzedaż domu w okresie zimowym może 
wydawać  się wyzwaniem ale  czy wiesz, że istnieją 
również pewne korzyści ze sprzedaży domu zimą, 
które nie występują wiosną czy latem?

Oto kilka powodów, dla których nie musisz czekać 
do wiosny.

Kwestia popytu i podaży
Zimą w Twojej okolicy pewnie będzie miej oferowa-
nych domów. To znaczy , ze będziesz mieć mniejsza 
konkurencję, a wypromowanie Twojej nieruchomości 
będzie łatwiejsze. Masz szansę na uzyskanie większe-
go zainteresowanie bo Twój dom jest jedyny w okoli-
cy, inaczej niż latem gdy rynek jest bardziej nasycony. 

Pierwszy kwartał relokacji
Coraz częściej na zmianę miejsca zamieszkania de-
cydujemy się z powodów zawodowych. Firmy mają 
tendencję do umieszczenia czy przenoszenia swo-
ich pracowników w pierwszym kwartale nowego 
roku. Oznacza to, że każdej zimy mamy do czynienia 
z Klientami, którzy  szukają swojego nowego domu 
i którym zależy na czasie. Grupa tych Klientów ma 
często do dyspozycji dodatkowe fundusze prze-
znaczone na ten cel, zatem decyzja o kupnie jest 
szybsza, a cena transakcyjna bliska cenie ofertowej.

Zmotywowani Klienci
Oferując swój dom w okresie zimowym ograniczasz 
liczbę tzw. ”oglądaczy”. Klienci kupujący o tej porze 
roku to Klienci bardziej zmotywowani. A Tobie prze-
cież zależy na jednym, konkretnym Kliencie, a nie 
pielgrzymkach przypadkowych ludzi. Oznacza to rów-
nież dla Ciebie mniejszy stres związany z przygotowa-
niami domu do prezentacji oraz oszczędność Twojego 
czasu. Prezentacji będzie mniej ale za to z Klientami 
faktycznie zainteresowanymi kupnem.

Szybsza sprzedaż
Jest to być może sprzeczne z intuicją ale prawdziwe. 
W zimnie do finalizacji transakcji może dojść szyb-
ciej ponieważ Klient który szuka w tym okresie, robi 
to z konkretnego powodu, ponieważ musi się prze-
prowadzić z wyraźniej przyczyny. W tym czasie jest 
łatwiejsza dostępność np. notariusza, a uzyskanie do-
kumentów do kupna czy sprzedaży następuje o wiele 

sprawniej niż w miesiącach letnich.
Poza tym zmotywowani kupujący są bardziej skłonni za-
płacić oferowaną cenę z obawy przed zniknięciem oferty.

Podstawową sprawą przy oferowaniu domu jest jego 
przygotowanie do sprzedaży, podkreślenie jego atu-
tów i pokazanie potencjału. Ale jak to zrobić zimą, 
gdy jest zimno, ponuro i szaro, a plucha na zewnątrz? 
Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby poka-
zać  Twój dom z jak najlepszej strony, by wydał się 
interesujący i warty uwagi potencjalnych Klientów!

Zrób porządek na podwórzu i ogrodzie
Pamiętaj, aby podjazd  i chodnik wokół domu był 
odśnieżony i uporządkowany. Ostatnią rzeczą, jakiej 
chcesz to upadek na oblodzonej drodze i przykre 
konsekwencje. Taka sytuacja nie pozostawi dobrych 
wspomnień podczas prezentacji.  Możesz posypać 
chodnik  piaskiem lub solą. Jeśli pada deszcz, umie-
ścić gumową matę przy drzwiach lub pojemnik do 
przechowywania mokrych parasoli. Spraw żeby do-
tarcie na posesję było tak proste jak tylko to możliwe, 
by odwiedzający nie mieli wrażenia, że zdobywają 
górski szczyt przedzierając się przez zaspy czy błoto.

Więcej światła
Zimą szybko się robi ciemno i ponuro jednakże po-
kazywanie  domu w godzinach wieczornych daje 

możliwość stworzenia miłego nastroju. Twój dom po-
winien wydzielać poczucie ciepła i uroku. Podnieś za-
tem wszystkie żaluzje, odsłoń zasłony i włącz światła.
Zrób użytek z kominka i rozpal go, włącz lampy 
podłogowe. Uważaj jednak ze świecami, nie przesa-
dzaj, często uczulają i mają zbyt intensywny zapach.

Włącz ogrzewanie
Z zimnych, niedogrzanych pomieszczeń Klienci będą 
chcieli szybko wyjść, zwłaszcza jeśli przyszli z mro-
zu. Daj zatem możliwość by Klienci poznali poten-
cjał nieruchomości , którą oferujesz i pozostali w 
niej dłużej. Możesz zaproponować gorącą herbatę. 

Więcej nie znaczy lepiej
Bogactwo w wystroju świątecznym, zarówno we-
wnątrz jak i na zewnątrz, może być rozpraszające 
dla Klientów. Może również zaburzać odbiór po-
mieszczeń i maskować ich funkcjonalność. Uczyń 
swój dom świątecznym ale również gustownym.

Pokaż fotografie domu z innych pór roku
Warto Klientowi pokazać odsłony domu o różnych 
porach roku. Pokaż walory ogrodu, wypielęgnowany 
trawnik i potencjał w różnych aranżacjach ogrodu.

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

ul. Lubowska 53
Poznań - Smochowice
tel : 663-683-118
www.przedszkolecudak.pl
biuro@przedszkolecudak.pl

.

`

`

.

..

.

.

.

.
przedszkolem

małe i rodzinne przedszkole
istniejemy od 2007 roku
duzo zabawy i radosci
ciepła i przyjazna atmosfera
wychowanie według tradycyjnych wartosci
DZIECKO jest dla nas najwazniejsze
rekrutacja trwa przez cały rok

.
Ddołącz

 do nas
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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:

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

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

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

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. 509-477-288www.nagrobkipoznan.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

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

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

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

- Zwrócimy się z pisemnym wnioskiem odpowied-
nio do ministerstwa edukacji oraz ministerstwa 
polityki społecznej, aby umożliwić dodatkowe 
preferencje przy naborze do przedszkoli i żłob-
ków dla dzieci, które są szczepione - tłumaczy 
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Pozna-
nia. - Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostę-
pu do tych placówek dzieciom, które nie zostały 
zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekru-
tacji do przedszkola lub żłobka pozwalającego na 
uzyskanie dodatkowych punktów - wyjaśnia.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać na 
podstawie, przedstawianych przez rodziców, za-
świadczeń, potwierdzających, że dziecko było 
szczepione. Zmiany w przepisach ustawy Prawo 
oświatowe wpiszą się też w działania na rzecz 
profilaktyki. O tego typu kroki postulował m.in. 
samorząd lekarski.

- Już w lipcu 2017 r. lekarze zwrócili się do mini-
stra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych. Miały 
one zmierzać do wprowadzenia obowiązku przed-
stawienia przed przyjęciem do żłobka, przed-
szkola i szkoły zaświadczania, potwierdzającego 
wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień 
- przypomina Mariusz Wiśniewski.

Władze Miasta Poznania zdają sobie sprawę, że obo-
wiązujące prawo nie pozwala ograniczać dostępu do 
publicznych szkół i przedszkoli dzieciom, zamieszka-
łym na terenie gminy. Dotyczy to także tych malu-
chów, które nie były szczepione. Stąd propozycja, aby 
promować rodziców, którzy są świadomi, jakie za-
grożenie niesie unikanie tego obowiązku. Posiadanie 
szczepień nie będzie warunkować przyjęcia dziecka 
do publicznego przedszkola, co mogłoby stanowić 
ograniczenie w dostępie do nauki, w sprzeczności 

z Konstytucją. Celem jest jedynie ich premiowanie.
Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdro-
wia w ostatnich latach nastąpił wzrost zacho-
rowań na groźne choroby zakaźne (krztusiec, 
polio i odrę). Dwa lata temu na odrę w Europie 
zachorowało 5 tys. osób. W pierwszym półro-
czu tego roku aż 41 tys. osób, z czego 37 zmarło. 
Wciąż rośnie liczba rodziców, które nie szczepią 
swoich dzieci. Jak wynika z danych, w tym roku 
w Polsce odmówiło ich już ponad 34 tys. osób. AJ

Szczepione dzieci łatwiej dostaną się do przedszkola?
Miasto Poznań postanowiło wyjść naprzeciw rodzicom, zaniepokojonym doniesieniami o rosnącej liczbie zachorowań na 

odrę i inne choroby zakaźne. Chce, by zaszczepione dzieci otrzymywały dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli.

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwol-
nienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Nie bę-
dzie możliwości wystawiania tradycyjnych zwolnień. 
Co to oznacza dla pracownika, pracodawcy i lekarza?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (E-ZLA) ma au-
tomatycznie trafiać do pracodawców i ułatwić życie 
pacjentom. Jego stosowanie wiąże się jednak z kilko-
ma zasadami, o jakich warto pamiętać.

Ważne dla pracowników

Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, pracow-
nik nie musi dostarczać go pracodawcy. Jest jednak wa-
runek: pracodawca musi mieć swój profil na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jeśli go założył, 
to ma również dostęp do elektronicznych zwolnień le-
karskich swoich pracowników. E-ZLA zostanie przesłane 
automatycznie, a osoba na zwolnieniu może spokojnie 
wracać do zdrowia. Wystawione przez lekarza E-ZLA każ-
dy może zobaczyć na swoim profilu na PUE ZUS (www.
zus.pl). Nie trzeba więc prosić o wydruk zwolnienia.

Jeśli pracodawca nie ma swojego profilu na PUE 
ZUS, nie można przekazać mu tego dokumentu elek-
tronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć 
wydruk zwolnienia - z podpisem i pieczątką. Ten 
dokument należy dostarczyć swojemu pracodaw-
cy. O tym, że potrzebny jest wydruk e-ZLA, lekarz do-
wie się z systemu, w którym wystawia zwolnienia.

Ważne dla pracodawców

Jeżeli lekarz wystawi pracownikowi elektronicz-
ne zwolnienie, to pracodawca z profilem na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) na-
tychmiast dostanie o tym informację. Dzięki temu 
właściwie rozliczy składki i świadczenia oraz uniknie 
korekt dokumentów rozliczeniowych. Powiadomie-
nia o e-ZLA można dostawać mailem lub SMS-em.

Jeśli pracodawca ma swój profil na PUE ZUS i otrzy-
muje elektroniczne zwolnienia lekarskie, pracownik 
nie musi przynosić ich w wersji papierowej. E-ZLA, 
które wystawia lekarz, automatycznie trafia do syste-

mu ZUS i zapisuje się w nim. Nie trzeba więc dostar-
czać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS.

Jeśli pracownikom zasiłki wypłaca ZUS, pracodawca 
musi wystawić zaświadczenie na druku Z-3 i przeka-
zać je do ZUS wraz z niezbędną dokumentacją. Za-
świadczenie to może przekazać przez PUE ZUS. Sys-
tem automatycznie uzupełni je danymi pracodawcy 
i danymi z e-ZLA. To zaświadczenie ZUS potraktuje 
także jako wniosek pracownika o zasiłek.

Ważne dla lekarzy

Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać 
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS albo w apli-
kacji, której lekarz używa w swoim gabinecie - jeśli 
ma ona taką funkcję. Większość danych potrzebnych 
do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobie-
rze się z systemu albo będzie można wybrać je z listy.

Przy wystawianiu e-ZLA, w systemie jest dostęp do 
danych pacjenta, jego pracodawców (płatników 
składek) oraz członków rodziny. Elektroniczne zwol-
nienie automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje 
w nim zapisane. Nie trzeba dostarczać papierowych 
zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej ko-
pii. Lekarz nie musi też pobierać w placówkach ZUS 
bloczków formularzy ZUS ZLA.
Więcej informacji można znaleźć na: 
http://www.zus.pl/ezla                               WZiSS/AW

Zwolnienia lekarskie - tylko elektroniczne

Zapraszamy na warsztaty, wykłady, kursy.

Informacja:  691-092-039Promienista 10,   Suchy Las 

Osrodek Medycyny Informacyjnej i Rozwoju Osobistego
w Suchym Lesie

`

`

`
.

` `

 
Pomoc w chorobach przewlekłych w tym chorobach autoimmunologicznych, 

sercowo naczyniowych, chorobach dzieciecych,
alergiach, niepłodnosci, depresjach, uzaleznieniach, i innych 

Metody naturalne, za pomoca nowoczesnych urzadzen bio informacyjnych.
Psychoterapia. Płytki Kolcova.

`

OKRESLENIE PRZYCZYNY CHORÓB`
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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

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

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

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. 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

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
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OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

TACHOGRAFY
Golęczewo 

Szosa Poznańska 29

www.legalizacje.pl
tel. 61 811 6076 kom. 601 781 930

MALARNIA PROSZKOWA

693 485 558

PIASKOWANIE
OBRÓBKA CHEMICZNA
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

Obornicka 1B, Bytkowo

15% rabatu na wszystkie rowery z kolekcji 2015

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MARKI ROMET

 na wszystkie rowery z kolekcji 2015 na wszystkie rowery z kolekcji 2015

POZNAn UL. STRZESZYnSKA 89-91

OSK „ZAWODOWIEC”

PONAD 70% 
POZYTYWNYCH EGZAMINÓW!

  

BIP. URZĄD MIEJSKI W POZNANIU 

ODPOWIADAMY ZA JAKOŚĆ
SZKOLENIA I ZWRACAMY 50%

KOSZTÓW KAŻDEGO
NASTĘNEGO EGZAMINU!   

SERWIS 
OPON

ul. Człuchowska 30A 
tel. 61 66 38 567

• OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
• WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
• PRZECHOWALNIA OPON
• POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
• OPONY CAŁOROCZNE

SE

RWIS OPON

Pralnia Dywanów
www.milowski.pl 

DO KOŃCA 
PAŹDZIERNIKA

RABAT

20%
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

  

61 877 66 72
ul. Wołczyńska 56  

ul. Lechicka 44 

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

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

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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.

WYCENY
NIERUCHOMOŚCI
DOMY

SPECJALISTYCZNE

LOKALE

DZIAŁKI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

biuro@kseroserwis.eu

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..
KSEROKOPIARKI

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE

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

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY
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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

ul. Sułowska 24,  Poznań - Smochowice

tel: 517 176 070

.pl

AKUMULATORY   PŁYNY   OLEJE   FILTRY   CHEMIA   KOSMETYKI

SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH  I  DOSTAWCZYCH
CZĘŚCI  I  AKCESORIA   DO   WSZYSTKICH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA,  DOWÓZ DO KLIENTA

HAMULCOWE
WYDECHOWE

OŚWIETLENIE
ELEKTRYKA

UKŁADY: ZAWIESZENIA
SPRZĘGŁA

kontakt@bu
d-car.pl

Zapraszamy
pon - pt   08 - 17, sob  10 - 13

61 281 75 56

. . . . .

.

.
.
.

.

.

         517 183 204

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?

Od ubiegłego roku Boże Narodzenie w Poznaniu jest 
szczególnie ciepłe i klimatyczne. Stało się tak za spra-
wą nowego oświetlenia świątecznego, które ozdobi-
ło ulice i place śródmiejskie. Świąteczne iluminacje 
zaprojektowane zostały w taki sposób, by podkreślić 
charakter zabytkowych przestrzeni i oddać ducha tych 
miejsc. Przed tegorocznymi świętami Bożego Naro-
dzenia zobaczymy wszystkie ozdoby, które mogliśmy 
podziwiać w zeszłym roku. Dojdą jednak też nowe 
elementy oświetlenia.

Szczególnie pięknie będzie się prezentować Stary Ry-
nek i staromiejskie uliczki. Tak jak w roku ubiegłym, 
oprócz oświetlenia na latarniach pojawią się tam ele-
menty zdobiące fontanny a także figury przestrzenne. 
Na Placu Kolegiackim ponownie staną drzwi wejścio-
we do nieistniejącej już Kolegiaty św. Marii Magda-
leny, która przez pół wieku górowała nad miastem, 
świadcząc o potędze i znaczeniu dawnego Poznania. 
Pięknie oświetlona zostanie też Śródka, którą znów 
ozdobią Śródeckie Anioły. Most Biskupa Jordana 
rozbłyśnie za sprawą kurtyn świetlnych. Oświetlenie 
świąteczne pojawi się także na innych ulicach: m. in. 
Fredry, Św. Marcin, na pl. Mickiewicza i Rondzie Kapo-
niera. Zobaczymy je również na poznańskich rynkach 
- Jeżyckim, Wildeckim, Wielkopolskim, Łazarskim i 
Bernardyńskim.

To nie wszystko. Podpisana na okres 3 lat umowa z 
Wykonawcą pozwoliła na rozszerzenie jej zakresu. Tak 
więc, przez kolejne 2 sezony (poczynając od tegorocz-
nego) oprócz iluminacji, które mieliśmy okazję oglą-
dać w ubiegłym roku, pojawią się nowe elementy - na 
części Al. Niepodległości, ul. Królowej Jadwigi, Moście 

Teatralnym, nowo wyremontowanym odcinku ul. św. 
Marcin, Al. Marcinkowskiego (przy Podgórnej i Placu 
Wolności) oraz Moście Dworcowym. Uzupełnione zo-
stanie również oświetlenie na uliczkach wokół Starego 
Rynku: Wodnej, Sierocej, Franciszkańskiej i Rynkowej.

W sobotę, 1 grudnia, na Starym Rynku, pojawi się 
świąteczna choinka miejska, którą o godzinie 17.00 
osobiście rozświetli prezydent Poznania, Jacek Jaś-
kowiak. Bożonarodzeniowe drzewko stanie, jak co 
roku, przed Ratuszem. Ozdoby na świątecznej choince 
utrzymane będą w kolorystyce biało-czerwonej, co 
nawiązuje do wyjątkowych rocznic - 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości i 100-lecia wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Świąteczne ilumina-

cje będą cieszyć oko poznaniaków do początku lutego 
2019 roku.

Projekty Iluminacji powstały w Biurze Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta. Biuro koordynuje 
także pozostałe kwestie związane z realizacją oświe-
tlenia świątecznego.                                        AJ/BKPiRM

Poznań rozbłyśnie na święta
Prawie tysiąc światełek ozdobi poznańskie ulice. To jeszcze więcej niż w roku ubiegłym. Tegoroczna iluminacja świąteczna już jest 

instalowana, a jej rozświetlenie nastąpi na początku grudnia. Na Starym Rynku, tradycyjnie, jak co roku, stanie choinka, która tym 

razem zalśni na biało-czerwono. Okolicznościowe światełka będą cieszyć oko poznaniaków i turystów do początku lutego 2019 r.

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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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

      grudzień 2018 

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
604 345 047

RE-MAL

USŁUGI MALARSKIE


