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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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 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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POLSKI
WĘGIEL

DARMOWY
TRANSPORT
OD 1 TONY

Poznań  ul. Sycowska 28/30

    www.cieplozagrosze.pl

530 113 137
692 515 643

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę 

SPRZEDAŻ

WĘGLA
POLSKIEGO

ZADZWOŃ

Kostka Orzech Miał
Groszek Ekogroszek

.
.

.

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

MALOWANIE 

608 778 112

25 lat
doświadczenia

10% zniżki
dla seniorów
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Jak znaleźć skutecznego pośrednika? str.   6
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Głosujemy na Poznań! str. 10 
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Poznań walczy ze smogiem str. 14

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

20 LAT

POLECAMY:
KAWY
HERBATY
KOKTAJLE
SMOOTHIESY
CZEKOLADY
DESERY
NAPOJE
DANIA KUCHENNE I

I
I II61 656 33 89

PLAZA I piętro
(przy schodach do kina)

ul. Drużbickiego 2   Poznań,

ul. Wojskowa 1   Poznań, 665 025 873

I
tel.

tel.

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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ANTENY

z tą gazetk

ą

10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

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

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

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

REZERWACJA I INFORMACJE POD NUMEREM 518 678 506
Hotel Wzgórze Toskanii 

ul. Poznańska 35, Przeźmierowo
wzgorzetoskanii.pl

tel./fax +48 61 814 25 41
kom. +48 609 41 63 20

BAL
KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY

9.02.2019 ORGANIZUJEMY

BEZ KORKOWEGO

KOSZT 150 ZŁ OD OSOBY

Biuro Nieruchomości

oferuje kompleksowe usługi 
oraz profesjonalne doradztwo w zakresie:

Pomagamy w regulacjach prawnych nieruchomości, 
podziałach oraz przekształceniach gruntów.

tel: 534 101 211

e-mail: biuro.myspot@gmail.com

Sprzedaży          Kupna            Wynajmu
domów, mieszkań, lokali oraz gruntów.

ul. Jachtowa 5A 60-480 Poznań

. .

Agnieszka Juskowiak

Szanowni Państwo, 
          Na trzeciej stronie znajdą Państwo informację o organizowanym Balu Karnawałowo-Walentynkowym, 
który odbędzie się w sobotę 9 lutego o godzinie 20.00 w hotelu Wzgórze Toskanii w Przeźmierowie.  
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!
     Szanowni Państwo, jeżeli chcecie poprawić swój ogólny stan zdrowia poprzez dotlenienie organizmu 
polecam artykuł „ Co to jest normobaria?”. Jest to przebywanie w komorze hiperbarycznej, w której 
atmosfera spełnia warunki optymalne dla zdrowia i długiego życia. Taka komora została wybudowana na 
Smochowicach i od 17 stycznia 2019 r. jest również dostępna dla mieszkańców Poznania.
       „Jak znaleźć skutecznego pośrednika?”- oto jest pytanie, na które próbuje odpowiedzieć Ewa Manthey, 
agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts. W pierwszej kolejności 
oczywiście marketing szeptany, z polecenie kogoś znajomego. Są jednak kolejne ważne etapy, które 
powinniśmy uwzględnić zanim podejmiemy decyzję.
                                                                                                                                                                                                                      
Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają 
coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

                  „Prawdopodobieństwo, iż życie mogło powstać przez przypadek, jest równe temu, 
                                 że Wielka Encyklopedia powstała za przyczyną eksplozji w drukarni.”
                                                                                                                  (Edwin Conclin, amerykański biolog)    

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.

Poznań-Strzeszyn Grecki, ul. Teokryta 34

pn.- sob. - 17.00-22.00
niedz. - 17.00-20.00TEL. 509-477-288

DYSPONUJEMY BAZĄ NOCLEGOWĄ

NAJWAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ SPORTOWYCH

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 
NA CIEPŁE I ZIMNE NAPOJE
ORAZ PRZEKĄSKI

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH
OD 50zł/osobę

TRANSMISJA WSZYSTKICH
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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
.

.

.

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`

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

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

Co to jest normobaria?
Normobaria już dziś daje szansę na realizację od-
wiecznych marzeń ludzkości o długowieczności. Cho-
dzi o niezwykle ważne dla zdrowia i długowieczności 
parametry atmosfery w której żyjemy. Te parametry 
to: ciśnienie atmosferyczne, zawartość tlenu, dwu-
tlenku węgla i wodoru w powietrzu.

Na ziemi panuje obecnie ciśnienie około 1000 hek-
topaskali. Naukowcy już dawno odkryli jednak, że 
procesy regeneracji zachodzą znacznie szybciej gdy 
ciśnienie jest wyższe. Dzieje się tak ponieważ wzrost 
ciśnienia pozwala lepiej dotlenić wszystkie tkanki. 
Wykorzystanie tlenu, które w normalnych warun-
kach wynosi około 21%, przy wyższym ciśnieniu 
rośnie nawet do 100%.  Dodatkowo, przebywanie 
w wyższym ciśnieniu zwiększa ilość komórek macie-
rzystych, które są wykorzystywane do regeneracji ko-
mórek ciała. Jest to kluczowe do odbudowy naszych 
organów, a tym samym przedłużenia życia. Z do-
świadczeń potwierdzonych badaniami naukowymi  
wynika, że ilość tych komórek może dzięki normo-
barii zwiększyć się nawet do 150% normy. Może to 
być dla Ciebie zaskoczeniem, ale w otaczającym nas 
powietrzu jest też zbyt mało dwutlenku węgla. Gdy 
dwutlenku węgla brakuje, tlen z trudem przechodzi z 
krwi do tkanek ciała. W nauce określa się to mianem 
„efektu Bohra”. Paradoksalnie więc gdy wdychamy 
za mało dwutlenku węgla, jesteśmy niedotlenieni. 
Niestety w atmosferze jest obecnie tylko 0,03% dwu-
tlenku węgla, a więc ok. 100 razy za mało.

W normobarii ciśnienie wynosi 1500 hPa, gwaran-
tując dotlenienie tkanek. Efekt ten jest dodatkowo 
wzmocniony przez większą ilość dwutlenku węgla 
(do3,2%), a także więcej tlenu (38-40%). Powietrze 
w normobarii jest dodatkowo wzbogacone o wodór. 
W ten sposób możliwe jest jednoczesne dotlenienie 
tkanek i powstrzymanie procesów starzenia wywoła-
nych przez wolne rodniki.

Ww. koncepcję dr Jan Pokrywka wprowadził w 
życie i od 2014 roku i mieszka w domu normoba-
rycznym  zażywając  bardzo wiele czynników zdro-
wotnych wynikających z przebywania w atmosferze  
normobarii.

Normobaria to przebywanie w komorze hiperbarycz-
nej, w której atmosfera spełnia warunki optymalne 
dla zdrowia i długiego życia: ciśnienie ok. 1500 hPa, 
przeliczeniowe stężenie tlenu od 35 do 40% (hipe-
roksia), przeliczeniowe stężenie dwutlenku węgla od 
0,5 do 3,2% (hiperkapnia) oraz zawartość wodoru od 
0,1 do 1%.

Głównym celem terapii normobarycznej jest po-
prawienie ogólnego stanu zdrowia poprzez dotle-
nienie organizmu człowieka. Ma bardzo szerokie 
zastosowanie we wspomaganiu zdrowienia z całego 
wachlarza chorób. Najlepsze efekty daje przy goje-
niu się trudnych ran, szczególnie odleżyn i oparzeń. 
Przyśpiesza likwidację obrzęków, wspomaga odnowę 
tkanek oraz zdecydowanie  polepsza ich gojenie.

Tlen jest pierwiastkiem chemicznym, który odżywia 
komórki i powoduje ich szybkie rozmnażanie. Moż-
na powiedzieć  ze tlen działa na komórki w sposób 
oczyszczający i uzdrawiający ponieważ wypycha z 
ich wnętrza bakterie, wirusy i wszystkie toksyczne 
substancje, a w zamian dostarcza im życiodajny pier-
wiastek co sprawia, że dotleniony organizm łatwiej 
zdrowieje i osiąga stan równowagi.

Tlen jest również bardzo ważny dla mózgu i przyśpie-
sza leczenie jego chorób.

Aby mózg dobrze pracował, musi być dobrze ukrwio-
ny ponieważ krew transportuje tlen do mózgu, dzięki 
czemu go odżywia. W normobarii krew w sposób na-
turalny staje się rzadsza, i łatwiej pokonuje kapilary 
przez co uzdrawia z migreny, choroby Parkinsona, a 
nawet autyzmu.

Komora normobaryczna wskazana jest również dla 
osób starszych. Terapię chwalą sobie również ser-
cowcy i osoby mające kłopoty z krążeniem krwi. 
Poprawia naszą seksualność  bo w podwyższonym ci-
śnieniu otoczenia tlen nie tylko w większej ilości jest 
przenoszony z hemoglobiną, ale również dodatkowo 
rozpuszcza się w osoczu krwi, dzięki czemu może 
łatwiej i w większym stopniu napływać do naczyń 
krwionośnych, a o ukrwienie narządów u mężczyzn 
jak i u kobiet głownie chodzi.

Podwyższone ciśnienie tlenu pomaga również w wal-
ce z chorobami zakaźnymi oraz pomaga przy zdro-
wieniu z takich chorób jak odkleszczowe zapalenie 
mózgu lub bolerioza. Zdecydowanie oddala też wid-
mo zachorowania na raka.

Terapia podwyższonym ciśnieniem powoduje wzrost 
produkcji kalogenu i elastyny pomagając pozbyć się 
cellulitu i wygładza skórę.

Dziś w medycynie estetycznej obok tlenu zawrotną 
karierę robi ostrzykiwanie dwutlenkiem węgla, tzw. 
Karboksyterapia, i nic w tym dziwnego, że skóra by 
wyglądać młodziej potrzebuje więcej dwutlenku wę-

gla. Wielkie zasługi dla stosowania dwutlenku węgla 
w lecznictwie różnych chorób poniósł rosyjski  profe-
sor Konstanty Butejko.

Podwyższona zawartość dwutlenku węgla we krwi 
umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki 
organizmu człowieka gdyż ułatwia odłączanie tlenu 
z hemoglobiny w naczyniach włosowatych gdzie jest 
najbardziej potrzebny.

Dodatkowo, w komorze atmosfera jest wzbogacona 
o cząsteczkowy wodór, którego jest od 10 do 20 ty-
sięcy razy więcej niż na zewnątrz – to jest około 1%. 
Wodór spowalnia podziały komórek, wydłużając ich 
życie. Dodatkowo jest niezwykle skutecznym antyok-
sydantem, czyli zwalcza wolne rodniki bezpośrednio 
przyczyniające się do starzenia wszystkich komórek 
ciała.
Dzięki komorze normobarycznej można wspomóc 
leczenie chorób nieuleczalnych w żaden inny sposób 
a jedynym efektem ubocznym jest  długowieczność  
– ponad 120 lat , ponad normę jaką na tej ziemi prze-
znaczyła nam natura.

Niezwykły wpływ normobarii na procesy zdrowienia 
spowodował, że w Polsce powstają coraz to nowe 
miejsca, gdzie można przebywać w optymalnej at-
mosferze. Wierzę, że z czasem technologia ta stanie 
się powszechna i każdy będzie mógł skorzystać z niej 
aby przedłużyć swoje życie.

Idąc tropem dr Pokrywki postanowiliśmy zbudować 
taką komorę normobaryczną dla mieszkańców Po-
znania i od 17 stycznia 2019 roku zapraszamy na ul. 
Kołobrzeską 2 (wejcie od ul.Dąbrowskiego) .

Badania naukowe wykazują, że terapia podwyższo-
nym ciśnieniem barycznym powoduje między innymi 
następujące pozytywne rezultaty:
- Zmniejsza stany zapalne przez dotlenienie wszyst-
kich komórek
- Przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych
- Pobudza regenerację nabłonków
- Działa stymulująco na komórki skóry - fibroblasty.   
Pobudza w ten sposób produkcję kolagenu i elastyny, 
które zapewniają elastyczność skóry
- Spowolnia starzenie się organizmu
- Znacząco zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek
- Zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów - 
komórek odpowiedzialnych za zdrowe kości
- Poprawia dostarczanie składników odżywczych na-
wet do odległych i niedotlenionych komórek ciała
- Zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną organi-
zmu oraz zdolność do zapamiętywania
- Zdecydowanie poprawia dotlenienie wszystkich ko-
mórek ciała

Poznań-Smochowice
ul. Kołobrzeska 2 

( przy ul. Dąbrowskiego) 

tel: 798 545 167
tel: 600 716 031
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2020
LAT LAT

(wymiana wszelkich instalacji, układanie glazury, 
                biały montaż, inne roboty wykończeniowe)

REMONTY

USŁUGI MALARSKIE

GIPSOWANIE

tel. 601-770-642Poznań - Ławica
email: andrzej.szalamacha@gmail.com

SUCHE TYNKI

KOMPLEKSOWE REMONTY
ŁAZIENEK, KUCHNI I INNYCH POMIESZCZEŃ

ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY PODWIESZANE

Fachowo i sumienne!

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

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)

BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

BRUDNA ROBOTA
Aleksander Zaporowski

506 122 506www.brudna-robota.pl

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

608 014 136

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

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNETRZNE
DRZWI ZEWNETRZNE
PANELE 
POMIAR I MONTAZ

.

`

`

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

ŁAZIENKI POD KLUCZ

GWARANCJA
REFERENCJE

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.

Jak znaleźć skutecznego pośrednika??

 
 
 
 
 
 
 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  

 
 
 

Agent nieruchomości, doradca ds. nieruchomości – 
pośrednik niejedno ma imię. Na początek parę infor-
macji: agenci nieruchomości pośredniczą w mniej niż 
25% transakcji. To niewiele w porównaniu np. z USA, 
Kanadą, Danią, Wielką Brytanią, gdzie udział pośred-
nika to prawie 90% transakcji. Na naszym rodzimym 
rynku większość właścicieli mimo braku wiedzy na 
temat cen rynkowych, zasad i mechanizmów panu-
jących na rynku nieruchomości, próbuje na własną 
rękę sprzedać dom lub mieszkanie. Dlaczego? Powo-
dów jest parę m.in. brak zaufania do pośredników. 
Tak jak w każdym zawodzie znajdą się osoby, które 
nie są godne polecenia. Często  występuje przeświad-
czenie, że pośrednik nie wprowadza żadnej wartości 
dodanej i stanowi tylko dodatkowe koszty, których 
można uniknąć samodzielnie przeprowadzając trans-
akcję. Stereotyp ten jest dość powszechny, co nieste-
ty sprawia, że zdecydowana większość sprzedających 
nieruchomości samodzielnie traci na takiej transakcji 
od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.
Pomimo tego zapotrzebowanie na usługi dobrze wy-
szkolonych, profesjonalnie podchodzących do swo-
ich obowiązków agentów nieruchomości nadal jest 
bardzo duże. A rzetelny agent nieruchomości jest na 
wagę złota, ponieważ dzięki niemu możesz uzyskać 
więcej pieniędzy w swoim portfelu przy sprzedaży 
Twojej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości to 
bardzo ważna decyzja, wiąże się z dużymi pieniędzmi, 
niekiedy całym naszym dorobkiem. Najczęściej dom 
się sprzedaje raz albo dwa razy w ciągu naszego życia, 
a konsekwencje złej decyzji mogą się ciągnąć latami.
Warto się więc zastanowić - komu powierzysz proces 
sprzedaży. Nie śpiesz się, zastanów się spokojnie, nie 
podejmuj pochopnych decyzji przy wyborze agenta 
nieruchomości.

Czym się kierować przy wyborze biura i agenta nie-
ruchomości?
W Poznaniu zarejestrowanych jest ok. 350(!) biur 
nieruchomości. W liczbie takich biur wyprzedza nas 
jedynie Warszawa. Gdy postanowisz, że chcesz sko-
rzystać z pomocy profesjonalisty pojawia się kolejna 
kwestia: na kogo się zdecydować? Nie śpiesz się ze 
swoim wyborem, zweryfikuj kandydatów, umów się 
na spotkanie, zadawaj pytania.

Polegaj na poleceniu. 
W pierwszej kolejności gdy szukamy dobrego fachow-
ca pytamy znajomych, rodziny czy mają kogoś zaufa-
nego. Większość moich klientów to właśnie klienci z 
polecenia, którzy dostali namiar od znajomych którzy 
już sprzedali mieszkanie czy dom przy moim wspar-
ciu. Marketing szeptany zawsze będzie się sprawdzał.

Wejdź na stronę internetową. Sprawdź jak wyglą-
dają oferty agenta z którym chcesz współpracować.
Najprawdopodobniej Twoja nieruchomość będzie się 
prezentować podobnie. Zwróć uwagę czy zdjęcia są 
profesjonalne, w dobrej rozdzielczości, czy przedsta-
wiają atuty nieruchomości. Zdjęcia to pierwsza rzecz, 
która przykuwa uwagę. Jeśli widzisz bałagan, nieprzy-
gotowane wnętrza, kiepskie ujęcia tzn. że Twoja ofer-
ta będzie miała podobny wizerunek

Sprawdź czy pośrednik i jego biuro nie jest anonimowe.  
Czy funkcjonuje w mediach społecznościowych?
Sprawdź jak długo biuro działa na rynku, jakie kwa-
lifikacje posiada. Wybierz biuro, gdzie agenci nie są 
anonimowi i działają pod swoim nazwiskiem, mają 
swoją stronę typu fanpage, wchodzą w interakcje z 
Klientami  i nie mają niczego do ukrycia. Dobry agent 
nieruchomości ma wiedzę interdyscyplinarną. Zna ry-
nek, orientuje się w trendach, korzysta z dostępnych 
technologii, idzie “z duchem czasu”, powinien być też 
dobrym marketingowcem. Dziś w dobie Internetu, 
możesz poszukać agenta w sieci, zobaczyć jak wyglą-
dają jego oferty, jaki poziom reprezentuje jego biuro.

Zapytaj o kwalifikacje, certyfikaty , licencje, 
ubezpieczenie
Agent nieruchomości to specjalność wymagająca du-
żego zaangażowania, nieustannego pogłębiania wie-
dzy przy stale zmieniających się przepisach w naszym 
kraju. Kto w tym zawodzie stoi w miejscu po prostu 
się cofa! Po ustawie deregulacyjnej powstało wiele 
biur, nie wszystkie jednak przywiązują wagę do pod-
noszenia kwalifikacji, pogłębiania wiedzy z zakresu 
sprzedaży, negocjacji, zagadnień prawnych, podatko-
wych czy komunikacji interpersonalnej.

Sprawdź z  jakich narzędzi marketingowych korzysta 
agent, gdzie reklamuje nieruchomość
Internet raz na zawsze zmienił oblicze sprzedaży nie-
ruchomości. Agent to nie tylko specjalista w sprzeda-
ży ale również w zakresie marketingu internetowego. 
Dziś szybkie wrzucenie oferty na sieciowe to zdecy-
dowanie za mało.

Współpracuj z jednym profesjonalnym agentem
Zdarza się, że sprzedający wybierają współpracę z kil-
koma lub nawet kilkunastoma pośrednikami ponie-
waż mają przeświadczenie, że im więcej biur nieru-
chomości zostanie zaangażowanych w sprzedaż, tym 
większa szansa na szybkie zawarcie transakcji. Nieste-
ty, efekt zwykle bywa dokładnie odwrotny. Ponieważ 
żaden profesjonalista nie zaangażuje czasu, wiedzy, 
umiejętności, wysiłku ani własnych środków finan-
sowych w odpowiednie promowanie nieruchomości, 
jeśli nie będzie pewien, że otrzyma wynagrodzenie za 
swoją pracę. Ma to ogromne  znacznie zwłaszcza w 
obecnej sytuacji rynkowej, tzn. wobec rosnącej nad-
podaży nieruchomości na rynku. 

Zaufaj własnej intuicji 
Jeśli od samego początku masz trudności z nawiąza-
niem kontaktu z potencjalnym agentem, na przykład 
agent jest chaotyczny, pośpiesza Ciebie, podczas gdy 
potrzebujesz więcej czasu i cierpliwości - nie wróży to 
dobrze w perspektywie długoterminowej współpracy. 
Znajdź agenta, który budzi Twoje zaufanie. Pamiętaj, 
że dzielisz się prywatnymi informacjami finansowymi 
z tą osobą.
 
Czego możesz oczekiwać od rzetelnego agenta nie-
ruchomości?
Przede wszystkim zaangażowania, planu działania i 
wsparcia na każdym etapie sprzedaży. Agent nieru-
chomości wie jakie preferencje mają kupujący i jakie 
tendencje przeważają w pobliskich nieruchomościach 
znajdujących się w pobliżu, wystawionych na sprze-
daż. Dlatego  przekalkuluje, co warto w domu lub 
mieszkaniu zmienić czy zmodernizować aby szybciej i 
zyskowniej sprzedać. Ponadto reprezentuje Cię pod-
czas prezentacji, odsiewa tzw. oglądaczy od faktycznie 
zainteresowanych kupnem, często kupujący powiedzą 
o wiele więcej agentowi niż właścicielowi nieruchomo-
ści, ponieważ nie będą chcieli urazić gospodarza.
Twój agent powinien przeprowadzić Cię jak „za rękę” 
przez wszystkie fazy sprzedaży: od przygotowania nie-
ruchomości do sprzedaży poprzez wsparcie w nego-
cjacjach po obecność na akcie notarialnym. W całym 
procesie celem jego obecności jest maksymalne zabez-
pieczenie Twoich interesów.
Agent powinien budzić Twoje zaufanie, wykazać się  
dobrą komunikatywnością, otwartością. Potrafi dora-
dzić w wielu obszarach i rozwiązywać coraz bardziej 
skomplikowane problemy, ale też usprawnia swój 
warsztat pracy, wdraża nowe rozwiązania i korzysta z 
nowoczesnych narzędzi komunikacji, dzięki czemu sta-
je się bardziej efektywny.
W pierwszej kolejności spotkaj się z agentem, powiedz 
o swoich oczekiwaniach i potrzebach, opowiedz o nie-
ruchomości. Jeśli pośrednik proponuje Ci przez telefon 
„pomoc” przy sprzedaży (tj. nawet nie chce się z Tobą 
spotkać tylko przekleja Twoje ogłoszenie, bez oględzin, 
umowy o współpracę, przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży) nic dobrego z tego nie będzie. Praca bez 
umowy jest fikcją, a Ty nawet nie będziesz mógł zare-
klamować nierzetelnie wykonanej usługi. 
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.
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american
restaurant

dowÓz
do klienta

transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

*

www.nagrobkipoznan.pl NISKIE CENY!  DOBRA JAKOŚĆ! DUŻY WYBÓR!

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

ZAPRASZAMY!

ul. 28 Czerwca 1956r. 317
Poznań-Wilda

pon.-pt.  9.00 – 19.00

niedz. 10.00 – 15.00
sob. 9.00 – 17.00

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz był bezpod-
stawnie i uporczywie nękany nieuczciwymi, niesta-
rannymi materiałami publicystycznymi. Dodatkowo 
rodzi się pytanie, czy funkcjonariusze władzy publicz-
nej dopełnili swoich obowiązków i działali w grani-
cach prawa. Zdaniem prezydentów, obowiązkiem 
ich, jako samorządowców, jest dążenie do szybkiego 
i dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, 
które miały związek z zabójstwem prezydenta Gdań-
ska. Prezydenci dostrzegają szereg analogii między 
działaniami podejmowanymi wobec Pawła Adamo-
wicza, jak i innych samorządowców - byłych i obec-
nych.

To dopiero początek składania podpisów. Apel trafi 
za pośrednictwem Związku Miast Polskich do innych 
prezydentów i burmistrzów.

- Jako samorządowcy, władza najbliżej mieszkańców 
i spadkobiercy testamentu Pawła Adamowicza, za-
wsze musimy stać po stronie prawdy. I powinniśmy 
dbać o to, bo prawda jest jednym z fundamentów 
społeczeństwa obywatelskiego - apeluje Rafał Trza-
skowski, prezydent Warszawy.

- Niestety, niektóre państwowe instytucje czy or-
gany swoje funkcje pełnią obecnie iluzorycznie. 
Tak naprawdę decyzje podejmuje jedna osoba, w 

tej chwili sprawująca de facto wszelką władzę. Po 
pierwsze, apelujemy więc o powrót do normalno-
ści i cywilizowanych, demokratycznych standardów 
rządzenia krajem. Do premiera - by podległym mu 
podmiotom przywrócił standardową funkcjonalność, 
w przeciwieństwie do obecnej fasadowości oraz by 
podjął czynności kontrolne w poszczególnych mini-
sterstwach i podlegających im instytucjach. Niech 
kontrole te wykażą, czy nie doszło do nadużyć, prze-
kroczenia uprawnień, czy może wręcz łamania prawa 
i czy na decyzje pewnych organów nie wpływała po-
lityka - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia i dodaje: - Chcemy, by sprawdzono też działania 
TVP - czy publikowane przez nią materiały mieściły 
się w granicach prawa. Chcemy też, by kontrola ob-
jęła działalność Rady Mediów Narodowych - czy i jak 
reagowała na treści emitowane przez telewizję pu-
bliczną. Od premiera oczekujemy bowiem realnego 
sprawowania władzy i przyjęcia za to odpowiedzial-
ności, a nie działania pod dyktando lidera jednej z 
partii, realizującego swoje własne cele polityczne.

Jak podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, 
telewizja publiczna według obowiązującego w na-
szym kraju prawa powinna być medium wszystkich 
Polaków, niezależnie od ich poglądów czy przynależ-
ności partyjnej.  - Niestety, w ostatnich latach tele-
wizja publiczna stała się kanałem propagandowym 

jedynej, rządzącej opcji. Przedstawia jednostronne, 
tendencyjne materiały, bojkotując całkowicie sta-
nowisko strony opozycyjnej czy samorządowców. 
Niezależne media są jednym z fundamentów współ-
czesnej demokracji. Już nas ich pozbawiono. Czy za 
chwilę skończy się w Polsce demokracja? - pyta pre-
zydent Sopotu.

Zdaniem Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic 
i prezesa Związku Miast Polskich,  Każdy poprzedni 
rząd w mniejszym lub większym stopniu wpływał 
na przekaz TVP. Jednak skala partyjnej propagandy, 
jaką ta instytucja pokazuje pod obecnym kierownic-
twem jest jednak zupełnie niebywała. - Pomówienia, 
insynuacje i oszczerstwa pod adresem faktycznych i 
urojonych przeciwników obecnej władzy, faworyzo-
wanie polityków partii rządzącej osiągnęły poziom 
niespotykany od czasów Jerzego Urbana. Byłoby to 
może jedynie niesmaczne, gdyby nie tragedia, któ-
ra spotkała Pawła Adamowicza. Nie możemy dłużej 
milczeć i zakładać, że wszyscy wiedzą, że TVP jest 
propagandową tubą rządu. W każdym społeczeń-
stwie są osoby zaburzone, bezrefleksyjnie przyjmu-
jące taki nienawistny przekaz, który może pchnąć je 
do zbrodniczych działań. Nie możemy się godzić na 
to, żeby instytucja utrzymywana z pieniędzy publicz-
nych działała w taki sposób - podsumowuje prezy-
dent Sopotu.

Apel o prawdę dla Pawła Adamowicza
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Sopot, Gliwice. Prezydenci miast apelują do Prezesa Rady Ministrów, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich o 
rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na tragiczną śmierć Pawła Adamowicza.

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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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

Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

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

LODÓWKI
pralek i zmywarek w domu klienta.

tel. 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

INSTALACJE 
WOD-KAN-CO-GAZ
SERWIS KOTŁÓW 
GAZOWYCH

Atrakcyjne ceny!
tel. 501-590-143

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
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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

biuro@kseroserwis.eu

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..
KSEROKOPIARKI

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE

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

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl
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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 
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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

Poznań to jedyne polskie miasto, które w tym roku 
bierze udział w plebiscycie. Jego organizatorem jest 
European Best Destinations (EBD). To działająca w 
Brukseli od 2009 roku organizacja, która promuje tu-
rystykę i kulturę w całej Europie. Prowadzony przez 
nią serwis internetowy europeanbestdestinations.
com jest jedną z najchętniej odwiedzanych stron po-
święconych turystyce w Europie.

Każdego roku do konkursu jest nominowanych dwa-
dzieścia miast. Są wśród nich liderzy europejskiej 
turystyki miejskiej, jak choćby Wiedeń, Rzym, Ateny 
czy Berlin, ale i nowe, cieszące się rosnącą popular-
nością destynacje. W tej kategorii znalazła się mię-
dzy innymi Bratysława, belgijskie miasteczko Dinant, 
a także Poznań nominowany ze względu na swoją 
autentyczność i świeżość oraz wysoką jakość oferty.
Jak podkreślają organizatorzy, nie bez znaczenia są 
także takie walory jak bezpieczeństwo, klimat miasta 
współtworzony m.in. przez studentów oraz rosnąca 
popularność w mediach społecznościowych.

O sukcesie Poznania stanowi także różnorodność 
jego oferty. Składają się na nią nie tylko zabytki i 
klasyczne muzea, takie jak Muzeum Narodowe w Po-
znaniu czy Muzeum Archeologiczne. To także inno-
wacyjne i interaktywne placówki - Brama Poznania 
albo Rogalowe Muzeum Poznania - jak również Cen-
trum Kultury Zamek, Termy Maltańskie, Nowe Zoo 
czy Palmiarnia Poznańska. Wiele osób kojarzy także 
Poznań z klubem piłkarskim Lech, jedną z atrakcji tu-
rystycznych jest sam stadion. Coraz większe znacze-
nie ma także turystyka zakupowa.
Głosowanie rozpoczęło się 15 stycznia i potrwa do 5 
lutego 2019 roku. Swój głos można oddać na stronie 

www.glosujnapoznan.pl lub na www.voteforpoznan.pl.

Udział w konkursie to szansa na szersze zaistnienie 
w świadomości turystów i branży turystycznej. Jego 
dotychczasowi laureaci zaobserwowali znaczny 
wzrost liczby turystów. Według EBD w Porto było to 
dodatkowe 16 procent, a w Zadarze aż 25 procent.

- Bardzo liczymy na zaangażowanie poznaniaków. 
Przecież to właśnie mieszkańcy naszego miasta zna-

ją je najlepiej - mówi Jan Mazurczak, prezes zarządu 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Rozgrzewką przed konkursem na najlepszy cel po-
dróży był udział Poznania w innym wydarzeniu or-
ganizowanym przez EBD, czyli konkursie na najlepszy 
jarmark bożonarodzeniowy w Europie. Choć stolica 
Wielkopolski była tutaj debiutantem i pierwszym 
polskim miastem, biorącym udział w głosowaniu, to 
zajęła bardzo wysoką szóstą pozycję.                   PLOT

Głosujemy na Poznań!
Czy Poznań zostanie najlepszym celem podróży w Europie w roku 2019?
Głosowanie w konkursie European Best Destinations 2019 rozpoczeło sie w już połowie stycznia.
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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

Pracownik produkcji, montażysta
Opis stanowiska:

• Montaż elementów z tworzyw sztucznych,  
• Znakowanie wyrobów gotowych,
• Zgrzewanie opakowań foliowych,
• Pakowanie wyrobów gotowych do pojemników z tworzyw sztucznych i worków foliowych.

Wymagania
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Zdolności manualne,
• Chęć podjęcia pracy w systemie 3 - zmianowym lub 4- brygadowym,
• Odpowiedzialność, sumienność, punktualność,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w 

zakładzie produkcyjnym wykorzystującym nowoczesne maszyny i automaty produkcyjne.
Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w międzynarodowym środowisku,
• Konkurencyjne warunki wynagrodzenia,
• Atrakcyjne pakiety motywacyjne (prywatna opieka medyczna, karty Multisport, dopłata do posiłków, 

wczasy pod gruszą, dodatek finansowy na święta i paczki świąteczne oraz inicjatywy sportowe),
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• Pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@kayser-automotive.com 62 -080 Tarnowo Podgórne, Batorowo ul. Skośna 16, tel. 61 665 03 11

Niemiecka firma produkcyjna A.Kayser Automotive Systems Polska Sp.z o.o. działająca w sektorze

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o., Batorowo, gmina Tarnowo Podgórne

mojej ofercie pracy

poszukuje do oddziału zlokalizowanego w Batorowie koło Poznania osobę na stanowiska:
motoryzacyjnym w oparciu o międzynarodowe standardy, w związku  z dynamicznym rozwojem

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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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

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

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

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY

Miasto Poznań wspiera mieszkańców poprzez dofi-
nansowanie zmiany sposobu ogrzewania domów i 
mieszkań na bardziej przyjazne środowisku, realizując 
program Kawka Bis. To szansa na wymianę kopcących 
pieców, opalanych węglem, drewnem, brykietem lub 
innego typu biomasą i zastąpienie ich ogrzewaniem 
gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła. 
Celem akcji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 
co stanowi jedną z przyczyn smogu. Program Kawka 
Bis został uruchomiony pod koniec zeszłego roku, 
gdy rząd zaprzestał finansowania programu Kawka.

- Apeluję do wszystkich świadomych ekologicznie 
poznaniaków o wzięcie udziału w tym programie - 
mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni pre-
zydenta Poznania. - Sposób ogrzewania mieszkań i 
domów ma największy wpływ na powstawanie smo-
gu i to od nas w dużym stopniu zależy, jakim powie-
trzem oddychamy - podkreśla.

Wysokość wsparcia wynosi do 80%, a dla przedsiębior-
ców do 65%, kosztów kwalifikowanych netto. Maksy-
malna wysokość dofinansowania - 80 zł/m2/lokal, górny 
limit dofinansowania - 6000 zł/lokal. Nabór wniosków w 

tym roku rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca.

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 pracownicy 

Wydziału Ochrony Środowiska, 
pod nr. telefonów: 

61 878 40 61 lub 61 878 40 68.

Poznaniacy, którzy chcą zmienić sposób ogrzewania swoich mieszkań, mogą liczyć na pomoc finansową w wymianie 
kopcących pieców. Program ”Kawka Bis” to jedno z kluczowych działań miasta na rzecz poprawy jakości powietrza.

Miasto Poznań podejmuje działania na rzecz popra-
wy jakości powietrza. Jedno z nich to akcja „Trzymaj 
ciepło”, umożliwiająca bezpłatne badania termowi-
zyjne budynków.

Realizowany przez Miasto Poznań we współpracy ze 
spółką Veolia Energia Poznań program „Trzymaj cie-
pło” tobezpłatne badania termowizyjne budynków. 
Skorzystać mogą z niego właściciele domów jedno-
rodzinnych oraz administratorzy kamienic.

- Nabór już się rozpoczął, ale nadal istnieje możli-
wość zapisu. Czekamy na kolejne chętne osoby - 
zachęca Katarzyna Kierzek - Koperska, zastępczyni 
prezydenta Poznania. - Działania te są bardzo istotne 
z punktu widzenia poprawy jakości powietrza w na-
szym mieście.

Jak zauważa Katarzyna Kierzek - Koperska, utrata 
ciepła przez nieszczelne okna czy źle ocieplone ścia-
ny to nie tylko niższa temperatura w mieszkaniu. To 
także realna strata pieniędzy na energię cieplną, któ-
ra bezpowrotnie ucieka z nieszczelnych budynków 
i powoduje niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do 
środowiska.
Akcja „Trzymaj ciepło” jest realizowana od 2009 roku 

i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. W trak-
cie dziewięciu sezonów grzewczych przebadano łącz-
nie 4201 budynków jednorodzinnych i 170 kamienic. 
Po zakończeniu tegorocznej, 10. edycji łączna liczba 
przebadanych budynków jednorodzinnych wyniesie 
5 tys. Do tego dochodzi 200 przebadanych kamienic.

Zainteresowani udziałem w programie mogą zgłosić 
się za pośrednictwem Internetu na stronie projektu 
pod adresem: www.poznan.pl/srodowisko - zakład-
ka „TRZYMAJ CIEPŁO” (http://www.trzymajcieplo.
pl/). Zgłoszenia będą przyjmowane aż do wyczerpa-
nia miejsc.                                                                      AJ

Poznań walczy ze smogiem!

Wymień stary piec z Kawką Bis!

Skorzystaj z programu „Trzymaj ciepło”
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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

                luty 2019 

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

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

Zniżki w OC i AC do 70%

www.diamondemily.pl

 
PROFESJONALNA    OBSŁUGA    NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy i kompleksowo realizujemy usługi w zakresie:

wszelkich nieruchomości

bezpieczne przeprowadzenie całego procesu
kupna, sprzedaży lub najmu 
skuteczną, indywidualnie dedykowaną reklamę
analizę stanu prawnego, pomoc prawną i podatkową
przygotowanie procesu inwestycyjnego
pomoc w uzyskaniu kredytu 
opracowania analiz procesu inwestycyjnego

Poznań, ul. Smoka Wawelskiego 2

Tel. 664 727 500         Tel. 664 727 600
 

biuro@hanrad.pl         www.hanrad.pl

.

zakupu             sprzedaży             wynajmu

 
Oferujemy:

..

.

..

tel. 608 443 604

tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY 

PODNOŚNIK
KOSZOWY 

WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW


