
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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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

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA
SYSTEMY 

NAWADNIANIA
DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ

 
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
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666666latlatlatlatlatlat

biuro@kseroserwis.eu

KSEROKOPIARKI

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE
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Powstrzymaj korozję w swoim samochodzie str.   6
Odbiór nowego mieszkania - co trzeba sprawdzić str.   8

Nowe mieszkania PTBS na Strzeszynie str. 14

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

Witaj wiosno !
Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las
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ROLETY
zewnętrzne
wewnętrzne
dzień i noc   
plisy, żaluzje 
wertikale
moskitiery

Dla emerytów i rencistów 
korzystne rabaty!!!

23 lata doświadczenia

      kwiecień 2019  kwiecień 2019październik 2015 3

Porady, reprezentacja w sądzie:

Kancelaria
601 999 570

RADCA PRAWNY
rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, opieka, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty
spory dot. własności nieruchomości
procesy o odszkodowania, ZUS i inne

zewnętrzne
materiałowe
plisy, żaluzje   
zasłony rzymskie
wertikale
moskitiery

ROLETY

Dla emerytów i rencistów 
korzystne rabaty!!!

20 lat doświadczenia

tel. 601-247-935

     - małe grupy, od 2,5 do 6 lat
     - nauczycielki polsko i niemieckojęzyczne
     - domowa atmosfera

PRZEDSZKOLE 
POLSKO-NIEMIECKIE

NABÓR PRZEZ CAŁY ROK

POZNAŃ - WOLA
ul. M. Palucha 15

www.ene-due-rabe.pl

POZNAŃ-PODOLANY
ul.Druskienicka 12a
C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61842-67-57

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-19

POZNAŃ- WOLA 
ul. Tatrzańska 1/5

C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61849-93-10

Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-20

RADCA PRAWNY

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
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20 LAT

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
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10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

tel. 608 443 604

tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY 

PODNOŚNIK
KOSZOWY 

WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

USUWANIE PRZYCZYN 
I NIWELACJA SKUTKÓW WILGOCI

mokre ściany
mokre posadzki

drenaże opaskowe
odwodnienia terenu

Zadzwoń!   Pomożemy!

tel. 602-370-190 e-mail: a_bud@op.pl

OSUSZANIE 
WILGOTNYCH POMIESZCZEŃ

Szanowni Państwo, 

         Czas płynie szybko. Doskonale pamiętamy start z pierwszymi numerami miesięcznika. A teraz już sześć 
lat gościmy w Państwa domach i firmach. Systematycznie rozwijamy się. Nakład wynosi 14 tysięcy egz. 
a zasięgiem obejmujemy dodatkowo część Suchego Lasu. Nasza działalność jest doceniana przez coraz 
większą grupę fachowców oraz odbiorców reklam. Dziękujemy czytelnikom za ciepłe słowa aprobaty dla 
naszych działań oraz podmiotom gospodarczym, fachowcom, którzy aktywnie korzystają z łamów tej 
gazety do prezentacji swej działalności. 
     Ewa Manthey, agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts, w 
kolejnym już artykule pt. „Odbiór nowego mieszkania  - 8 rzeczy, które trzeba sprawdzić”, zwraca uwagę 
na zasady i szczegóły w stanie technicznym lokalu, które trzeba dostrzec przy odbiorze mieszkania od 
developera, aby uniknąć przyszłych strat własnych. Również warto skorzystać z pomocy specjalisty 
budowlanego.
    Gorąco polecam artykuł firmy KROWN Polska „ ”. Ta sprawdzona i skuteczna kanadyjska technologia 
zapewnia konserwację samochodów metodą olejów antykorozyjnych. 
                                                                                                                                                                                                                   
      Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a 
mają coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

   „Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż  
cumy, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. ”

                                                                                                                                                                                 (Mark Twain)    

Agnieszka Juskowiak

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.

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.

SKŁAD OPAŁU
AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WĘGLA

POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.
I WĘGLOKOKSU KRAJ Sp. z o.o. 

Sławomir Knapski

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

PROMOCJA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO WĘGLA
W MIESIĄCACH KWIECIEŃ - MAJ

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 664 145 408

Sprzedam działkę
pod firmę

Przeźmierowo/Baranowo

duży ruch samochodowy
Dąbrowskiego

1260m2
tel. 510 167 167

Sklep Wędkarski
”FELIKS”

e-mail:sklepwedkarskifeliks@gmail.com

Lusówko, ul. Tarnowska 61

wybrany sprzęt  światowych marek na zamówienie

tel. 661 336 788

Atelier Kinga Hercog

ul. Strzeszyńska 89
(wejście od ul. Krynickiej)

Poznań - Podolany

tel. 512 695 936

DAMSKA 
PRACOWNIA 
FRYZJERSKA
na Podolanach

NOWO 
OTWARTA

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

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

z dojazdem do domu

725 261 948

HISZPAŃSKI
dla dzieci i dorosłych

REMONTYREMONTY

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWO-WYKONCZENIOWE

OD A DO Z

518 870 900
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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

www.moniverti.pl
tel. 696 013 579

ŻALUZJE    ROLETY    VERTICALE. .

PERGOLE    MARKIZY    DACHY SZKLANE. .

OSŁONY ZEWNĘTRZNE

PERGOLE
DACHY SZKLANE
SYSTEMY VERANDA
MARKIZY TARASOWE
MARKIZY NA OGRODY ZIMOWE
ROLETY TYPU SCREEN – ZIIP
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pergolemarkizy.pl
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tel. 696 013 579

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!

NIE MASZ POZWOLEŃ
NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

MNOŻĄ SIĘ 
URZĘDNICZE PROBLEMY

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

naprawy - przeglądy - doradztwo

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.pl

Pojęcie „maminsynka” w języku psychologii nie istnie-
je, natomiast zjawisko specyficznej więzi syna z matką, 
na które to potoczne określenie wskazuje tak. Zgodnie 
z etapami rozwojowymi człowieka, każdy zdrowy mło-
dzieniec stopniowo usamodzielnia się, nabiera coraz 
większego zaufania do własnych decyzji i poglądów. 
Później wiąże się z wybraną przez siebie kobietą, która 
staje się dla niego odtąd najważniejszą osobą, ochra-
nia ją i jest dla niej psychicznym oparciem. Postawa ta 
daje mu możliwość zamanifestowania światu takich 
męskich cech jak: stanowczość, zdolność do podejmo-
wania decyzji, rozsądek, wytrwałość oraz inicjatywa. 
Przejawia siłę w momencie życiowych trudności, wy-
kazuje skłonność do zdrowej rywalizacji i przywódz-
twa. Nie musi to oznaczać zerwania więzi z rodzicami, 
czy odrzucenia ich autorytetu, raczej istotną zmianę 
proporcji w relacjach. Rodzice, matka przestają być 
już głosem ostatecznym, młody człowiek stopniowo 
uzyskuje własną „sterowność” inaczej nazywaną de-
cyzyjnością. 

Znak czasu
Obecnie wielu młodych mężczyzn, czy nawet już star-
szych mężczyzn, stąd mówi się o „maminsynkach”, 
„kryzysie cech męskich” a także, z innej perspektywy, 
„kryzysie ojcostwa”pozostaje zależnych emocjonalnie 
od matek, szukając w nich wsparcia, akceptacji swoich 
decyzji lub nawet ciągłego podejmowania ich za nich. 
Podobne oczekiwania kierują do swoich życiowych 
partnerek czy żon, które wchodzą w rolę kierujących 
związkiem i rodziną bądź, przeciwnie, reagują nieza-
dowoleniem lub agresją. Czują się, bowiem nadmier-
nie obciążane koniecznością podejmowania decyzji za 
swojego partnera i dźwiganiem odpowiedzialności za 
ich codzienne problemy. Póki związek nie wiąże się ze 
wspólnym zamieszkaniem, a zwłaszcza, gdy nie przyszły 
na świat dzieci, często nie stanowi to jeszcze problemu. 
Gdy natomiast przybywa trudności, które wymagają 
udziału mężczyzny, jego głębokiej troski, odpowiedzial-
ności i decyzji, rozpoczynają się napięcia i kryzysy. 
Zastanawiając się nad przyczyną braku samodzielności 
mężczyzn, szukania oparcia w innej osobie, oczekiwa-
nia rodzicielskiej opiekuńczości, zaspokajania potrzeb 
i ochrony przez życiowe partnerki warto zwrócić uwa-
gę, z jakich takie osoby rodzin pochodzą. Często rela-
cje między członkami odzwierciedlają głębsze zmiany 
cywilizacyjne i obyczajowe. Niestety obecnie chłopcy 
są wychowywani i uczeni w szkołach głównie przez 
kobiety, a ojcowie spędzają większość czasu poza 
domem, co w literaturze przedmiotu nazywane jest 
„zdradzeniem synów przez ojców”. Zaburzony został 
międzypokoleniowy przekaz wzorców męskiego po-
stępowania, wymagający harmonijnych relacji w ca-
łej rodzinie i kontaktu syna z ojcem, ale takim ojcem, 
który pełni ważną rolę w rodzinie, może być dla niego 
wzorem i przedmiotem podziwu. Dorośli są dziś czę-
sto skłóceni w związkach, mają do siebie pretensje, co 
jest powszechne do tego stopnia, że można mówić, iż 
obecnie mamy do czynienia raczej z konfliktem płci niż 
konfliktem międzypokoleniowym. Konflikty te często 
„wygrywają” kobiety, co w konsekwencji powoduje, 
że mężowie są jeszcze więcej poza domem, one zaś 

kształtują samodzielnie domowy klimat. W sytuacji 
konfliktu między dorosłymi kontakt syna z ojcem czę-
sto nie jest przez matkę mile widziany, a syn staje się 
nierzadko jej najbliższym, czy nawet „jedynym” męż-
czyzną życia. Matka podejmuje większość ważnych dla 
rodziny decyzji, a wobec syna uruchamia raczej typo-
wą dla jej natury emocjonalność i troskę niż wymaga-
nia. Mamy tu, więc cały syndrom nadopiekuńczości. 
Jest to „produkcja” samotności, w której osamotnieni 
są wszyscy: mężczyźni, kobiety i ich synowie. Sytuacja 
nie sprzyja naturalnemu odchodzeniu z domu rodzin-
nego, podejmowaniu samodzielnego życia i odwagi w 
ujawnianiu inicjatywy i siły w obecności i dla swoich 
życiowych partnerek. 

Postulowane dziś, jako kulturowy ideał, „małżeństwo 
partnerskie” funkcjonuje nierzadko, jako brak podziału 
ról między ojcem a matką. Mężczyźni towarzyszą ko-
bietom w rolach dawniej typowo kobiecych, kobiety 
zaś wchodzą w role męskie. Od mężczyzny oczekuje się 
negocjowania z kobietą wszystkich decyzji. Mężczyzna 
atakowany niejako przez kulturowe oczekiwania ko-
biet, pozbawiony konkretnego i atrakcyjnego oparcia 
w społeczności mężczyzn, może łatwo zgubić podsta-
wowy wzorzec męskości, którego istotą jest ochrona 
bliskich, ale z wyrazistym poczuciem odrębności, au-
tonomii, do pewnego stopnia nawet agresywności. 
Z punktu widzenia psychologa zjawisko „trzymania się 
matek” przez dorosłych synów wiąże się więc z wycho-
waniem przez matkę dominującą w rodzinie bądź pocho-
dzeniem z rodziny, w której nie ma wyrażanego i zgod-
nego z naturą płci podziału ról między ojcem a matką. 

Co czeka mężczyznę z deficytem cech męskich? 
Wiele zależy od stopnia owego deficytu, ale też od 
cech wybranej przez niego życiowej partnerki i obiek-
tywnych trudności, jakie przyniesie im życie. Także od 
świadomości swoich mocnych stron, jak i braków, oraz 
od chęci ich przezwyciężania. Można, z opóźnieniem, 
wiele nadrobić i nauczyć się. Nierzadko, w dorosłym 
życiu, szuka się ojca i tego, czego się od niego nie otrzy-
mało. Szuka się wspólnoty mężczyzn, męskiej przy-
jaźni, siły i wzorców. Partnerki mogą raczej pomóc, 
spokojnie oczekując podjęcia określonych zadań i wy-
cofując swoją inicjatywę, niż krytykując czy atakując. 
Jeśli wybiera się na partnera życiowego „słabszego” 
mężczyznę, to należy oczekiwać od niego rozwoju, a 
nie już pełnej sprawności życiowej i osobowościowej. 
Oczywiście cierpliwość ma granice, a życie stawia kon-
kretne wymagania. Dlatego unikanie przez mężczyzn 
odpowiedzialności i podjęcia ważnej czy wiodącej roli 
w rodzinie, a nawet ciągłe życie zgodnie z oczekiwa-
niami ich matek, bywa przyczyną poważnych kryzy-
sów. Czucie się przez życiową partnerkę czy żonę kimś 
mniej ważnym dla mężczyzny niż jego matka, nierzad-
ko jest oznaką głębszego problemu. Czasem życiowe 
partnerstwo nie może normalnie się rozwijać, a nawet 
istnieć. Pomóc wtedy może psychoterapia, ale dotyczy 
to tylko tych osób, które rozpoznają swój osobowo-
ściowy problem i chcą przeciwstawić się aktualnym 
trudnościom i obciążeniom swojej przeszłości. Niejed-
nokrotnie korzystna może być psychoterapia właśnie u 
psychoterapeuty - mężczyzny. 
Syn, który pokonuje ojca tak naprawdę odnosi tylko 
pyrrusowe zwycięstwo. Pyrrus też był królem. Pokonał 
potężny Rzym, jednak straty, jakie poniósł w tej wygra-
nej bitwie, były tak ogromne, że ostatecznie skończył, 
jako przegrany w kontekście całej wojny. Trudno jest 
opuścić tron, który już raz się zajęło. Są jednak sytu-
acje, w których po prostu trzeba zostać pokonanym 
dla własnego dobra.
                                               Małgorzata Remlein             
                                                                psycholog      
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psycho-
terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 

Maminsynek, kto to taki?

Gabinet Psychologiczny  
tel. 660-140-488 lub

malgorzataremlein.pl
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Rdzewieje Ci samochód? Nie? Jesteś tego pewien!?
Koniec zimy to czas gdy wielu z nas z obawą myśli o wpływie wilgo-
ci i soli drogowej na stan swojego samochodu. I słusznie. 
- To, że współczesne samochody nie korodują, to mit – mówią spe-
cjaliści z KROWN Polska. - Uświadamiamy to sobie często za późno, 
gdy np. na stacji diagnostycznej dowiadujemy się, że z powodu ko-
rozji, mimo dobrego stanu technicznego auta, za jakiś czas możemy 
mieć problemy z przejściem przeglądu. 
Korozja to problem wielu samochodów - i starszych i nowszych. 
Lekceważymy ją, bo rzadko zaglądamy pod podwozie oraz nie za-
wsze wiemy, że elementy karoserii korodują od środka. 
Z korozją można i trzeba walczyć. To nie tylko sprawa estetyki, ale 
też bezpieczeństwa, żywotności auta i jego wartości przy ewen-
tualnej odsprzedaży. Dlatego sieć serwisów firmy KROWN oferu-
je nowy na rynku poznańskim sposób konserwacji samochodów, 
konserwację metodą olejów antykorozyjnych. To sprawdzona i 
skuteczna Kanadyjska technologia. 

Jak to działa?
Przed zabezpieczeniem, podwozie samochodu jest myte i osusza-
ne. Następnie, na podwozie pojazdu i do profili zamkniętych apli-
kuje się bezbarwny olej, antykorozyjny o nazwie T40, pozostawia-
jący tłustawą powłokę. Ten flagowy produkt firmy KROWN przez 
wielu uznawany jest za najlepszy tego typu środek na świecie. Jego 
zadaniem jest stworzenie bariery, która odcina stal od tlenu i wy-
piera wilgoć. 
Przy zabezpieczeniach KROWN produktem T40, w przeciwień-
stwie do tradycyjnych sposobów walki z korozją, nie trzeba usuwać 
ognisk rdzy! Ponieważ olej antykorozyjny ma silne właściwości pe-
netrujące szybko wchłania się w rdzę powstrzymując jej rozwój. 
Dzięki temu nie trzeba zostawiać samochodu w serwisie na kilka 
dni. Całość usługi trwa nie więcej niż 4 godziny!

Czy to działa?
Wszędzie tam gdzie powstają serwisy KROWN szybko zyskują 
dużą popularność. Wielu właścicieli czterech kółek, którzy co roku 
powtarzają zabezpieczenie, widząc jego pozytywne efekty docenia 
zalety i skuteczność metody olejów antykorozyjnych KROWN.
Od ponad 30 lat w serwisach na całym świecie KROWN zabezpie-
cza setki tysięcy samochodów rocznie! Obsługuje miedzy innymi 
amerykańską flotę pojazdów Coca-Cola i Kanadyjskie Koleje. Jed-
ną z bardziej wymownych rekomendacji skuteczności tej metody 
jest fakt, że od roku 2000 KROWN zabezpiecza również pojazdy sił 
zbrojnych Kanady. 

Czy warto?
Doświadczenie wielu użytkowników samochodów pokazuje, że 
w sprawach motoryzacyjnych złota zasad „lepiej zapobiegać niż 

leczyć” również się sprawdza. Na pierwszy rzut oka konserwacja 
samochodu morze się wydawać zbędnym luksusem, na który nie 
każdego stać. Jednak w ogólnym rozrachunku okazuje się, że jest to 
ekonomicznie opłacalna inwestycja.  Stosowanie ochrony antyko-
rozyjnej KROWN w efekcie daje:
• mniej  napraw i części zamiennych
• mniej przestojów wynikających z konieczności odstawienia sa-
mochodu do warsztatu
• dłuższy czas użytkowania i żywotności pojazdu
• mniej napraw lakierniczych
• wyższą niezawodność urządzeń mechanicznych i elektronicz-
nych samochodu
• wyższą wartość odsprzedaży Twojego pojazdu

Raport przygotowany dla kanadyjskiej armii po 6 latach stosowa-
nia zabezpieczeń KROWN wykazał, że na każdego dolara wyda-
nego na zabezpieczenie antykorozyjne zaoszczędzono 6 dolarów 
wcześniej wydawanych na remonty i serwis. To się OPŁACA!

Co i kiedy?
Zabezpieczenia antykorozyjne KROWN można stosować na sa-
mochody mocno skorodowane, aby przedłużyć ich żywotność jak 
też na fabrycznie nowe, aby zapobiec powstawaniu ewentualnych 
ognisk korozji. Stan samochodu nie ma wpływu ani na cenę ani na 
czas wykonania usługi. 

Przy metodzie KROWN, w przeciwieństwie do tradycyjnych za-
bezpieczeń pora roku, w której można wykonać taki zabieg jest 
dowolna. Wiosna, lato, jesień, zima już po kilku godzinach można 
wyjechać swoim zabezpieczonym samochodem. 
Wszystko to sprawia, że usługa zabezpieczenia antykorozyjnego 
w serwisach KROWN jest nie tylko korzystna dla klienta, ale też i 
przyjazna.
Choć KROWN w Poznaniu świadczy swoje usługi od niedawna, to 
wygląda na to, że ma szansę zdobyć sympatię i uznanie wielu na-
szych kierowców.
Sprawdź KROWN w Internecie na  www. krown.pl i YouTube

korozję w swoim samochodzie
Powstrzymaj z

POZNAŃ UL. OBORNICKA 263
TEL: 609 338 365

ZABAWKI?

Odwiedź Centrum Zabawek!

POZNAŃ ul. Nałkowskiej 41 Zapraszamy!

wjazd od Św. Wawrzyńca
i ul. Nałkowskiej

Godziny otwarcia:
pn.-pt.800-1800

sb.-1000-1400
pn.-pt.8    -16
sb.-10    -14
607 877 867

Nałkowskiej 41

Świętego Wawrzyńca

Dąbrowskiego
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Wesołych Swiat Wielkanocnych
,

‘

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

 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

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 

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

Skup książek 
płyt winylowych

Dojazd - Gotówka

tel. 508 245 450
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american
restaurant

dowÓz
do klienta

transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

*

www.nagrobkipoznan.pl

W KLUBIE 
NA PODOLANACH

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

U SOLENIZANTA 
W przedszkolu

W złobku
.

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

Odbiór nowego mieszkania
- 8 rzeczy, które trzeba sprawdzić

 
 
 
 
 
 
 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  

 
 
 

Mieszkania od dewelopera w Poznaniu notują wzro-
sty cen. Powodem tego jest znaczny wzrost mate-
riałów budowlanych oraz kłopoty z dostępnością i 
rotacją ekip budowlanych. Dlatego tym bardziej po-
winieneś zwrócić uwagę na to w jakim stanie odbie-
rasz swoje mieszkanie i czy jest ono wolne od wad i 
usterek, a standard wykończenia zgadza się z zobo-
wiązaniami dewelopera z umowy.
Odbiór techniczny mieszkania to sprawdzenie jego 
stanu przed oddaniem go w Twoje ręce. Jest to mo-
ment, w którym masz prawo zgłosić deweloperowi 
uwagi dotyczące wykonania lokalu. Na odbiór możesz 
zabrać ze sobą osobę, która się zna na rzeczy i chłod-
nym okiem, bez emocji oceni czy wszystko się zgadza. 
Jeśli odbiór będziesz przeprowadzał samodzielnie, 
zwróć uwagę na poniżej poruszone kwestie.
Dlaczego? Odpowiedzi są 3: by uniknąć strat finan-
sowych, zaoszczędzić sobie nerwów i nie tracić czasu 
na samodzielne poprawki. Pamiętaj, że po podpisa-
niu protokołu będzie Ci trudniej zgłosić ewentualne 
usterki czy mankamenty, dlatego podejdź „ na chłod-
no” do tematu, nie spiesz się i spokojnie, skrupulatnie 
sprawdź każde pomieszczenie. 
Od czego zatem zacząć? Przede wszystkim dobrze by 
było gdyby odbiór odbywał się przy świetle dzien-
nym, ponieważ będziesz w stanie zauważyć więcej niż 
w sztucznym świetle. Po drugie nie wstydź się mówić 
o ewentualnych mankamentach np. ukruszony pa-
rapet czy opadnięte drzwi. Za mieszkanie zapłaciłeś 
przecież nie małe pieniądze, a podczas urządzania 
nawet mały mankament może być jeszcze bardziej 
widoczny i będziesz zmuszony zniwelować każdą 
usterkę by dobrze się czuć w swoim mieszkaniu. Kto 
pyta nie błądzi, dlatego jeśli coś wzbudzi Twoje oba-
wy, po prostu zapytaj! Nie będzie lepszego momentu 
niż podczas odbioru. 
Weź ze sobą projekt, umowę i dokumenty dotyczące 
mieszkania
Sprawdź układ pomieszczeń. Niby taka oczywistość 
ale i tu zdarzają się wpadki. Dlatego weź ze sobą plan 
swojego mieszkania, projekt z umową zobacz czy zga-
dza się układ ścianek, pomieszczeń i standard wykoń-
czenia. Powierzchnia Twojego mieszkania powinna 
się zgadzać z przedmiotem umowy. Jeżeli  pojawią się 

nieścisłości dotyczące np. metrażu, w umowie powi-
nien widnieć zapis co w takim przypadku.  
Kąty i piony
Tu przyda się poziomnica. Jeśli nie będzie w miarę 
równo mogą pojawić się problemy z ustawieniem 
mebli albo położeniem płytek, a przecież wiesz jak 
się dyskutuje z ekipami wykończeniowymi. Wychwyć 
zatem problem zawczasu. Zweryfikuj czy materiał 
wykończenia podłóg, listew i cokołów jest zgodny 
ze standardami wykończenia z umowy deweloper-
skiej. Sprawdź czy wylewki mają dylatacje czyli szpary 
wzdłuż ścian i między pokojami.
Instalacje
Zbadaj czy są zgodne z dokumentacja, na dobrej 
wysokości i odpowiednich miejscach. Sprawdź elek-
trykę, tu przyda się żarówka z oprawką. Zobacz czy 
zgadza się ilość gniazdek. Zwróć uwagę na odpływy i 
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację gazową- tu 
nie może być mowy o pomyłkach, bezpieczeństwo 
przede wszystkim.
Okna
Otwórz i zamknij wszystkie okna. Sprawdź, okna czy 
nie są zarysowane, zachlapane farbą, a uszczelki  po-
pękane. Otwórz drzwi, zobacz, czy gładko chodzą, 
czy nic nie ociera o siebie albo czy nie przymykają się 
samoistnie. Zwróć też uwagę na parapety. Wyjdź na 
balkon oceń stan płytek, balustrady.
Tynki 
Zwróć uwagę czy nie ma przebarwień wykwitów, wil-

goci, odparzeń. Czy nie ma pęknięć, chropowatych, 
niejednolitych miejsc, wybrzuszeń. Ściany i sufity po-
winny być suche. Jeśli odbierasz mieszkanie podda-
szowe, szczególnie zwróć na to uwagę.
Grzejniki
Sprawdź czy zgadza się ich umiejscowienie, czy nie 
ma pod nimi plam, czy są na dobrej wysokości dobrze 
wypoziomowane.
Części wspólne 
Każdy sprawdza swoje mieszkanie i na tym się głów-
nie skupia to oczywiste, ale przecież będziesz korzy-
stać z innych przestrzeni: klatki schodowej, windy, 
pomieszczenia gospodarczego, komórki lokatorskiej, 
miejsca parkingowego  itp. W sprawie niedociągnięć 
na tym polu możesz również zgłaszać zastrzeżenia. 
Deweloper przy okazji odbioru powinien przekazać 
Ci wszystkie informacje na temat korzystania z części 
wspólnych, wyjaśnić gdzie znajdują się bezpieczniki, 
skrzynki do liczników..
Czy wszystko działa?
Sprawdź czy działa dzwonek, domofon, instalacje 
grzewcze. Poproś o wytłumaczenie  zasad użytkowa-
nia i obsługi instalacji.
Pamiętaj, że zastrzeżenia powinny być wpisane w 
protokół zdawczo-odbiorczy, a Ty powinieneś dostać 
informację o terminie ich zlikwidowania. Jeśli nie 
zgłosisz usterek i podpiszesz tzw. bezusterkowy pro-
tokół, w konsekwencji możesz się napotkać z prze-
szkodą w wyegzekwowaniu naprawy. Zatem warto 
się przyjrzeć każdemu elementowi, by nie zostało 
zarzucone, że porysowanie szyby nastąpiło na skutek 
Twojego działania. Oczywiście nie chodzi o to by szu-
kać dziury w całym ale o rzeczowe i zgodne z prawdą 
stwierdzenie ewentualnych niedociągnięć. 
Co może się przydać podczas odbioru?
Ze sobą na odbiór mieszkania możesz „uzbroić” się w 
zapalniczkę(do testowania wentylacji), poziomnicę, 
kątownik, dalmierz albo miarę minimum 5m, piłeczkę 
(do sprawdzenia podłóg, poziomu na balkonie), cię-
żarek na sznurku (do sprawdzenia pionów), próbnik, 
piankę (do szczelności instalacji). Jeśli podobne te-
maty nie są Twoja mocna stroną (w końcu nie musisz 
znać się na wszystkim) możesz zwrócić się o pomoc 
w odbiorze wykwalifikowanego fachowca, który bę-
dzie wiedział na jakie rzeczy zwrócić uwagę i sprawdzi 
wszystko w Twoim imieniu. Koszt takiej usługi zależy 
od wielkości mieszkania, w Poznaniu koszt usługi za-
czyna się od ok 200 zł.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.
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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

.

`

`

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

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

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

ŁAZIENKI POD KLUCZ

GWARANCJA
REFERENCJE

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta GK
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE

NASIONA TRAWY

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

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

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

Zygarłowski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16

!! Szereg nowości !!

OGRODNICTWO poleca:

PELARGONIA 
szeroki wybór odmian i kolorów,

FUKSJA 
obficie i pięknie kwitnąca do późnej jesieni,

SURFINIA 
pięknie rosnąca roślina balkonowa w 5 kolorach.

61 814 69 67       601 587 480

Możliwość obsadzania korytek.
Prowadzimy sprzedaż na miejscu.

Rewelacyjnie kwitnące pnącza
o szerokim zastosowaniu 

do obsadzania i kompozycji wiszących.

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

731 731 892

80zł/h
+dojazd

USŁUGI
MIKROKOPARKĄ

796 959 787

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50zł

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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tel. 664 135 832

Usługi Kominiarskie

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

czyszczenie przewodów kominowych

odbiory

opinie do gazowni

montaż wkładów kominkowych
i nasad wiatrochronnych

ustalanie przyczyn złego działania

.

.

.

.

.

Zakres usług:

Michał Bartoszkiewicz

INSTALACJE 
WOD-KAN-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

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

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.

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

18-21 pon-pt
10-21 sob-niedz

www.zabiegane.versum.com

tel. 690 494 192

Suchy Las, ul. Gajowa 42

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

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

(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!
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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

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

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

TRANSMISJA WSZYSTKICH

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ 

OKOLICZNOŚCIOWYCH 
OD 50 zł /osobę-

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

PTBS oddaje do użytku kolejne lokale na Strzeszynie. W poniedziałek klucze 
do nowych mieszkań zlokalizowanych przy ul. Moniki Cegłowskiej trafiły w 
ręce nowych najemców. Docelowo na nowym osiedlu powstanie około 1100 
- Cieszę się, że mieszkania zostały już ukończone i mo-
żemy przekazać państwu klucze - podkreślał Andrzej 
Konieczny, prezes zarządu Poznańskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego - Wierzę, ze będziecie 
zadowoleni. Mieszkania są wykończone w dobrym 
standardzie, my nimi będziemy zarządzać, więc ma-
cie państwo zagwarantowane utrzymanie ich jakości.

W poniedziałek rano klucze odebrało pierwsze 10 rodzin.

- Mieszkania są w dobrej, spokojnej lokalizacji - mó-
wił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta 
Poznania. -W pobliżu jest żłobek, wkrótce będzie też 
przedszkole - życzę, by mieszkało się tu państwu do-
brze i wygodnie. Jestem przekonany, że tak będzie.

Budowa nowego bloku PTBS przy ul. Cegłowskiej roz-
poczęła się w sierpniu 2017 r. W budynku znajduje 
się 71 mieszkań. Większość to lokale dwupokojowe, 
ale zainteresowani znajdą tu również kawalerki, czy 
mieszkania trzypokojowe. Mieścić się tam będzie 
przedszkole oraz lokal handlowo-usługowy, a od 
początku lutego działa już miejski żłobek „Niezapo-
minajka”, zapewniający opiekę dla 60 maluchów. Do 
dyspozycji mieszkańców są również miejsca postojo-
we w podziemnej hali garażowej oraz plac zabaw. Trzy 

mieszkania zostały wygospodarowane i zaadaptowa-
ne na potrzeby Stowarzyszenia Na Tak, w których za-
mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Połowę lokali zamieszkają poznaniacy, którzy otrzy-
mali przydział w ramach prowadzonego przez PTBS 
naboru. W pozostałych miasto zrealizuje program 
Mieszkanie dla Seniora, gdzie kierowane są osoby 
z list mieszkaniowych prowadzonych przez Biuro 
Spraw Lokalowych. Przekazanie tych lokali zaplano-
wano na połowę kwietnia.

Blok przy ul. Cegłowskiej powstał w ramach planowa-
nego przez PTBS osiedla, gdzie finalnie będzie mogło 
zamieszkać nawet 1100 poznańskich rodzin. W tej 
chwili prowadzone są prace u zbiegu ulic Poszwiń-
skiego i Żołnierzy Wyklętych, gdzie w 7 budynkach 
powstaje 290 mieszkań w systemie dochodzenia do 
własności.

Docelowe osiedle PTBS to nie tylko budynki miesz-
kalne, ale i cała infrastruktura towarzysząca: place 
zabaw, mała architektura, miejsca sportu i rekreacji. 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z wiat rowerowych 
znajdujących się na zewnątrz każdego z budynków. W 
pobliżu ma również powstać stacja roweru miejskiego.

Na potrzeby osiedla wytyczone także nowe ulice: 
Moniki Cegłowskiej, Elżbiety Zawackiej, Jana Wienc-
ka i Adama Poszwińskiego.

Budowa mieszkań w systemie TBS została sfinanso-
wana z pożyczki udzielonej przez Miasto Poznań oraz 
środków własnych spółki, partycypacji wniesionej 
przez przyszłych najemców oraz z kredytu na budo-
wę 1200 lokali mieszkalnych, udzielonego przez Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny (EBI). Zgodnie z planami 
PTBS ostatnie mieszkania powstaną przed końcem 
2021 roku. Finansowanie banku zapewni dostęp do 
mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali 
komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, 
a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej po-
zwalającej na kupno mieszkania na wolnym rynku.

-Walka z wykluczeniem społecznym jest dobrym 
sposobem promowania spójności i integracji w 
naszych miastach - mówi Vazil Hudák, wiceprezes 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), odpo-
wiedzialny za nadzorowanie operacji w krajach ob-
jętych polityką spójności, w tym w Polsce. - Jesteśmy 
dumni, że możemy wesprzeć ten ważny projekt Po-
znańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
zapewniający mieszkania ludziom, których dochody 
są zbyt wysokie, aby przysługiwały im mieszkania 
socjalne lub komunalne, ale niewystarczające, aby 
mogli kupić mieszkanie na wolnym rynku.             AW 

Nowe mieszkania PTBS na Strzeszynie

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

KÓŁ MOTOCYKLOWYCH
WYMIANA I WYWAZANIE

.

SPRZEDAŻ  OPON   MOTOCYKLOWYCH
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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
      kwiecień 2019  

USŁUGI KRAWIECKIE

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%

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

.
.
.

.

.
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..
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