
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

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA
SYSTEMY 

NAWADNIANIA
DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ

795 880 715 

MALOWANIE ELEWACJI

USŁUGI BUDOWLANE

MALOWANIE 

608 778 112

25 lat
doświadczenia

10% zniżki
dla seniorów

Okulary korekcyjne

Sprzedajemy okulary na raty!

Okulary przeciwsłoneczne

Galeria oprawek

Przy zamówieniu okularów
badanie wzroku GRATIS

Rabat 15% na hasło:
„Fachowcy w Mieście”

ul. Mickiewicza 20       ul. Dąbrowskiego 40
Odwiedź nas na: omegaoptykeu

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ JEŹDZIĆ

Uprawnienia kat: B, B+E, C, C+E, D, T 
oraz kursy doszkalające

tel. 693 846 602
osk.record@wp.pl
oskrecord.pl

Mariusz Grześków

 

 ISSN 2300-7273

06
(7

4)
  c

ze
rw

ie
c 

 2
01

9

Zaopiekuj się mną czyli… str.   6
Bezpieczny wynajem nieruchomości - o czym warto wiedzieć str.   8 

Półkolonie miejskie w czasie wakacji str. 12 
Stypendia Miasta Poznania str. 12

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

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las

Poznań i okoliceWĘGLAPOLSKIEGOSPRZEDAŻ
Kostka Orzech Miał Groszek Ekogroszek. .. .692 515 643



listopad 2015 listopad 20152 3      czerwiec 2019  czerwiec 2019

październik 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
   

    
   

   
PR

OF

ESJONALIZM   

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

.

.

.

.

.

.

tel. 608 443 604

tel. 608 443 604

PODNOŚNIK KOSZOWY 

PODNOŚNIK
KOSZOWY 

WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEW I KRZEWÓW

ANTENY

z tą gazetk

ą

10%

     
   

 R
 A B A T

TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

KREDYTY POD ZASTAW AUTA
POŻYCZKI POZABANKOWE
KONSOLIDACJE
KREDYTY FIRMOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE

TWÓJ DORADCA KREDYTOWY
KONTAKT   513 033 320

Szanowni Państwo, 

         Zbliża się lato, a więc wyjazdy na wymarzony urlop nad nasze morze, w góry lub zagraniczne wczasy. 
Dla tych z Państwa, którzy planują jeszcze prace remontowe, naprawy itp. prezentujemy ciekawy zbiór 
fachowców z najbliższej okolicy.
          Gorąco polecam artykuł „Bezpieczny wynajem nieruchomości – o czym warto wiedzieć” Ewy Manthey, 
agent nieruchomości Międzynarodowego Biura Nieruchomości REMAX Experts. Autorka zwraca uwagę na 
sprawdzone praktyki i zasady przy wynajmie nieruchomości, aby  uniknąć strat i nieporozumień z najemcą.
Studio Figura w Chybach proponuje dla kobiet szeroką gamę nowoczesnych urządzeń, przyrządów                    
i zabiegów do modelowania własnego ciała oraz wsparcie instruktorskie w zmaganiach z własnymi 
słabościami i kompleksami. Szczególnie polecam.
       Po raz kolejny prawie 2 tysiące dzieci będzie mogło wziąć udział w półkoloniach organizowanych w 
poznańskich podstawówkach. Miasto przeznaczyło na to milion zł. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji.
     
      Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach,               
a mają coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

   „W trosce o szczęście innych znajdujemy swoje własne.”                                                                                                                                         
                                                                                                                                         (Platon)    

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.

biuro@kseroserwis.eu

KSEROKOPIARKI

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak

tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.pl
www.fachowcywmiescie.pl

Poznań, ul. Dedala 5

Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

Ławica

Suchy Las

Piątkowo

IT Service Point – wsparcie dla małych i średnich firm.

STACJONARNY I MOBILNY SERWIS KOMPUTEROWY
ODBIERZEMY    NAPRAWIMY    DOSTARCZYMY> >

Naprawa komputerów PC:
- diagnostyka, konfiguracja, modernizacje
- wymiana podzespołów
- składanie komputerów pod indywidualne preferencje
- rozwiązywanie problemów programowych i sprzętowych
- profesjonalne czyszczenie i konserwacja układów chłodzenia

Naprawa laptopów:
- naprawa matryc, uszkodzonych gniazd 
- naprawa po zalaniach i upadkach
- rozwiązywanie problemów z niewłączaniem się laptopa
- naprawa płyt głównych i układów graficznych
- rozwiązywanie problemów programowych i sprzętowych
- profesjonalne czyszczenie i konserwacja układów chłodenia
- … i wiele więcej

Naprawa drukarek:
- rozwiązywania problemów z drukiem
- profesjonalna diagnostyka
- czyszczenie głowic
- wymiana uszkodzonych podzespołów
- rozwiązywanie problemów z konfiguracją drukarki

Naprawa tabletów / telefonów:
- wymiana uszkodzonych ekranów, gniazd, podzespołów 
- wymiana baterii
- rozwiązywanie problemów programowych

IT Service Point – poleasingowe – jedną z naszych działalności,

Usług, które mamy w swojej ofercie, jest bardzo wiele,

skontaktuj się z nami i na pewno będziemy mogli Ci pomóc.
więc jeśli nie znalazłeś/aś swojego problemu na tej liście,

IT Service Point – profesjonalny serwis komputerowy, oferujący

bardziej złożona, sprzęt odbieramy i dostarczamy własnym
dokonać na miejscu u klienta, natomiast, gdy naprawa będzie
indywidualnych i dla firm. Część napraw jesteśmy  w stanie
a także drukarek i tabletów. Usługi świadczymy dla klientów
szeroki zakres usług serwisowych komputerów, laptopów,

potrzeby również na czas naprawy oferujemy sprzęt zastępczy. 
klienci nie muszą tracić czasu na stanie w korkach, a w razie
transportem na terenie Poznania i okolic – dzięki temu, nasi

Na każdy sprzęt z tej oferty, udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

z serii komputerów biznesowych.
W stałej ofercie posiadamy modele najbardziej topowych marek,

czy chce ulepszyć flotę komputerów w swoim przedsiębiorstwie. 
czy poszukuje laptopa do codziennego domowego użytku,
W tej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego,

a także komputery stacjonarne.
jest sprzedaż urządzeń poleasingowych, takich jak laptopy,

Prowadzisz firmę i nie chcesz zatrudniać etatowego informatyka?
Skontaktuj się z nami. Zawsze dopasujemy się do potrzeb klienta.

Poznań, ul. Piątkowska 145/1A
pon.- pt. 10 - 20 sob. 10 - 14

518 533 488
servicepoint.poznan@gmail.com
tel. 518 533 700 .Rabat 10%

 na hasło:
Fachowcy w Mieście

Rabat 10%
 na hasło:

„Fachowcy w Mieście”
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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 – ZIP

  P
O

MIAR

GRATIS
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pergolemarkizy.pl

  POMIA
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tel. 696 013 579

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
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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 50Płukanie 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

Optyk
2000

ul. Szarych Szeregów 12,   PODOLANY

609 377 416
Facebook / OPTYK 2000

Soczewki barwione z korekcją

Badanie wzroku

Wszystkie usługi optyczne

Okulary progresywne

Okulary sportowe z korekcją

tel.rejestracja: 503 132 141
email: juliamurlewska@interia.pl    www.juliamurlewska.pl
Ul.Nowina 12a Poznań-Ogrody

konsultacje ginekologiczno-położnicze

badania prenatalne
USG 3D4D w ginekologii i położnictwie

echokardiografiapłodu

.

.
.

. .

.

.

PODOLOGA

LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

DIETETYKA
PSYCHOLOGA

NEUROLOGA

ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

www.gabinety-novina.pl
info@gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100,  665 505 606

ORTOPEDY Z BADANIEM USG

OD LAT ŚWIADCZYMY DLA PAŃSTWA
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

A TERAZ ZAPRASZAMY TAKŻE NA WIZYTY DO:

Atelier Kinga Hercog

ul. Strzeszyńska 89
(wejście od ul. Krynickiej)

Poznań - Podolany

tel. 512 695 936

DAMSKA 
PRACOWNIA 
FRYZJERSKA
na Podolanach

NOWO 
OTWARTA

OPIEKA : pon.–pt. 9–17
tel. 601 905 118ul. Pszenna 2, Poznań

Dzienny Dom Seniora 
 

„Parasolka”

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

Studio Figura to kompleksowy program indywidual-
nego prowadzenia klientek względem ich potrzeb. 
Znajdziesz tutaj niezwykłą, unikalną atmosferę, po-
nieważ jest to miejsce stworzone tylko dla kobiet. 

Każda z nas kobiet ma swoje prywatne kompleksy 
i mankamenty. Nieidealna sylwetka, otyłość brzusz-
na, cellulit, wiotka skóra, czy zbyt obtłuszczone uda. 
Na co dzień potrafimy to ukryć, zamaskować pod 
luźnym ubraniem, czy po prostu udawać, że tego 
nie widzimy. Jednak z tyłu głowy zawsze pojawia 
się myśl – „jakby to było bez tych mankamentów?”
Co jakiś czas rzucamy sobie wyzwania: od jutra 
biorę się za siebie, przestaje jeść słodycze, idę na 
siłownię… Jednak w dzisiejszych czasach poprzez 
ciągłe obowiązki i zabieganie, zapału wystarcza 
nam z hukiem na kilka dni. 
- Nie, dzisiaj nie mam na to czasu… Jest mi przykro 
i muszę zjeść coś słodkiego… 
- Nie wyjdę na siłownie bez makijażu i w obcisłych 
leginsach, przecież wszyscy zauważą mój cellulit..!

Wyobraźmy sobie zatem miejsce, w którym ktoś 
pomoże nam w osiągnięciu celu, będzie codziennie 
motywował nas do działania, wesprze w gorszych 
momentach.

Takie jest właśnie Studio Figura. Piękne, unikalne 
i przestronne wnętrze, a w nim już od pierwszej 
wizyty zostajemy wysłuchane. Interesują kogoś 
nasze potrzeby i oczekiwania, a w kolejnym kroku 
odpowiednio dobierają program dostosowany do 
naszych potrzeb. 

W tym miejscu dba się również o to abyście prawi-
dłowo wykonywały ćwiczenia, a przy tym czuły się 
komfortowo.

Możecie spotkać tutaj kobiety z podobnymi proble-
mami dzięki czemu będziecie czuły, że nie jesteście 
same w swoich zmaganiach.

Każda z nas jest inna i każda wymaga indywidual-
nego podejścia w walce o lepszą siebie.

Szeroki wachlarz możliwości, nowoczesne urzą-
dzenia i zabiegi powodują, że jest tutaj miejsce dla 
każdej z was. Duża nadwaga, problemy z tarczycą 
czy inne problemy zdrowotne nie są nam straszne. 
Wiemy co zrobić aby Ci pomóc. 

Studio Figura to nie tylko miejsce modelowania 
sylwetki, ale przede wszystkim miejsce dobrego 
samopoczucia. Możesz tutaj przyjść zarówno po to 
,by się poruszać i  wypocić zbędne kilogramy np. 
na naszym Vacu, czy Swanie, ale również po to by 
się zrelaksować np. na saunie, czy limfodrenażu.

Każda z Was znajdzie tu coś dla siebie, a my się 
Tobą zaopiekujemy.

Zaopiekuj się mną czyli…

Chyby  ul. Szamotulska  47

Co wyróżnia nasz koncept od innych?
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american
restaurant

dowÓz
do klienta

transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

*

www.nagrobkipoznan.pl

Przedstawiciel Ubezpieczeniowo Finansowy

MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA
605 167 009

Ubezpieczenia indywidualne:
-życie;
-uszczerbek;
-szpital w wyniku NNW oraz choroby;
-nowotwory;
-poważne zachorowania;

Ubezpieczenia Majątkowe 
ALL RISKS (mieszkania-domu)

Ubezpieczenia grupowe – od 2 osób

733-896-043

instalacje elektryczne
monitoring CCTV
alarmy
domofony
wideodomofony
inteligentne domy

biuro@eleaut.pl

montaż      modernizacja      serwis. .

ODNAWIANIE
WANIEN
618  674  937
www.odnawianie-wanien.pl D
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KOLORY

KARCHER
PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE

TAPICEREK MEBLI I AUT
609 036 745

Bezpieczny wynajem nieruchomości - o czym warto wiedzieć

 
 
 
 
 
 
 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  

 
 
 

Moda na inwestowanie w Poznaniu trwa, coraz wię-
cej inwestorów w kupnie mieszkań na wynajem upa-
truje bezpiecznej lokaty kapitału. O czym zatem war-
to pamiętać i jak uniknąć przykrych konsekwencji. 
Przede wszystkim przygotuj się do wynajmu, pomoże 
ci w tym zbadanie poniższych kwestii, dzięki którym 
ograniczysz znacznie ryzyko niefortunnych zdarzeń.

Przygotuj nieruchomość do najmu
Zadbaj przede wszystkim o bezpieczeństwo! Sprawdź 
kondycję instalacji: wentylacyjnej, elektrycznej, ga-
zowej, mocowanie szafek, żyrandola, gniazdek, usuń 
usterki. Następnie skup się na czystości i estetyce. 
Kolejną kwestią jest wyposażenie, a to będzie zależa-
ło od tego dla jakiej grupy docelowej jest kierowana 
oferta. Warto wiedzieć, że nie każde ulepszenie bę-
dzie miało wpływ na wyższą cenę. Z drugiej zaś strony 
stara meblościanka, komoda z piwnicy i turecki dy-
wan z lat 80 mogą skutecznie zniechęcić najemców. 

Ustal właściwą cenę najmu
Jeśli nie masz doświadczenia, zdaj się na profesjo-
nalistę przy ustaleniu właściwej ceny. Zbyt wysoka 
cena zwiększa ryzyko pustostanu albo częstotliwość 
rotacji najemców, zbyt niska cena z kolei to zwyczaj-
nie strata dla Ciebie. Częsta zmiana najemców nie 
służy ani technicznemu stanowi nieruchomości, ani 
Tobie, ponieważ wymaga poświęcenia dodatkowego 
czasu na znalezienie nowych najemców oraz przygo-
towania mieszkania do optymalnego stanu, co może 
wiązać się z kosztami związanymi z odświeżeniem lub 
remontem lokalu.

Zarezerwuj czas
Mieszkanie, dom czy lokal same się nie wynajmą. 
Trzeba poświęcić czas na rozmowy, spotkania i pre-
zentację dla potencjalnych najemców, którzy kontak-
tują się w najróżniejszych godzinach. 

Zweryfikuj potencjalnego najemcę
Dowiedz się kim są potencjalni najemcy, gdzie pracu-
ją, jakie mają źródła dochodu i dlaczego chcą zmienić 
lokum. Nie wstydź się zadawać pytania, bądź docie-
kliwy. W końcu powierzasz komuś swoją nierucho-
mość, która bywa niejednokrotnie dorobkiem całego 
życia. Polegaj na intuicji ale pamiętaj też, że pozory 
mogą mylić. W wielu krajach, na bardziej dojrzałych 
rynkach najemcy muszą przedstawić nie tylko doku-
mentację dotyczącą dochodów, aktualnego zatrud-
nienia ale również referencje od poprzedniego wy-
najmującego. Nie decyduj się na pierwszego lepszego 
najemcę, który jest skłonny zapłacić kaucję. Zadaj 
sobie trochę trudu na zweryfikowanie kandydatów. 
Lepiej poświęcić trochę więcej czasu, niż później całe 
tygodnie nie spać z powodu zszarpanych nerwów i 
najemcy z którym są problemy. Jeśli masz jakiekol-
wiek wątpliwości co do przyszłego najemcy nie pod-
pisuj z nim umowy. 

Umowa najmu
Pisemna forma umowy najmu daje możliwość zawar-
cia w niej szczegółowych ustaleń oraz wzajemnych 
zobowiązań, co jest niezwykle ważne podczas ewen-

tualnych spornych sytuacji. Każda umowa jest inna i 
zawiera indywidualne zapisy w zależności od tego co 
strony chcą zawrzeć w umowie. Każdy kto zajmuje się 
najmem profesjonalnie wie, że nie ma dwóch takich 
samych umów. Oczywiście można skorzystać z wzoru 
dostępnego w Internecie, ale jeśli zależy Ci na zabez-
pieczeniu swoich interesów i zminimalizowaniu ryzy-
kownych zdarzeń zdecydowanie odradzam taką formę. 
Zgłaszali się do mnie właściciele, którzy mieli kłopot z 
najemcą, sami przyznali, że umowę ściągnęli ze strony 
z szablonami umów, po czym okazywało się, że pod-
pisana umowa nie obejmowała kluczowych kwestii, a 
najem zamiast przynosić dochód generował z każdym 
miesiącem straty i wynajmujący był bezsilny.
Umowa prócz wskazania przedmiotu najmu i wyspecy-
fikowania stron powinna zawierać informacje o czasie 
trwania, cel najmu, wysokości czynszu, kaucji, spo-
sobie korzystania z przedmiotu najmu, obowiązkach 
stron, okolicznościach i terminie wypowiedzenia, za-
sady wizytacji przez właściciela. Umowa ma za zadanie 
unormować wszystkie warunki na jakie umawiają się 
wynajmujący i najemca.  W przypadkach spornych o 
rozstrzygnięciu będzie decydować w pierwszej kolejno-
ści treść zawartej umowy najmu, a następnie obowiązu-
jące przepisy jak Ustawa o ochronie praw lokatorów czy 
Kodeks Cywilny, dlatego tak ważne jest rzetelne spisa-
nie umowy najmu, najlepiej przy wsparciu specjalisty.

Zwrotna kaucja 
Stanowi zabezpieczenie należności wynikające z ty-
tułu najmu, a zawarcie umowy jest uzależnione od 

jej wpłaty. Najczęściej stosuje się kaucję w wysoko-
ści od 1-3krotności czynszu najmu. Wysokość kaucji 
zależy od standardu lokalu i wartości wyposażenia 
przedmiotu najmu. Rekomenduję pobieranie kaucji, 
ponieważ zabezpiecza ona właściciela na wypadek 
konieczności pokrycia zaległości czynszowych czy 
ewentualnych uszkodzeń. Ponadto stanowi pośred-
nio narzędzie do weryfikacji najemców, ponieważ, 
jeżeli potencjalny najemca nie jest w stanie wpłacić 
kaucji to czy będzie go stać na comiesięczny czynsz 
z opłatami eksploatacyjnymi? Pamiętaj kaucja to 
nie czynsz, nie rozliczaj ostatniego czynszu z kaucji. 

Spisz protokół zdawczo-odbiorczy
Powinien być szczegółowy i warto uzupełnić go do-
kumentacją zdjęciową. Powinien zawierać stan licz-
ników – ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, 
gazu czy zużytego ciepła. Stany te będą podstawą do 
późniejszych rozliczeń pomiędzy najemcą a wynaj-
mującym. W protokole warto zawrzeć dokładny opis 
wyposażenia i ewentualne uszkodzenia.

Reasumując, jeśli chcesz bezpiecznie wynająć swoją 
nieruchomość pamiętaj o stosowaniu sprawdzonych 
praktyk i zasad. Jeżeli nie masz na tym polu doświad-
czenia lub nie chcesz poświęcać na to czasu, lepiej 
nie eksperymentuj. Wynagrodzenie dla specjalisty na 
pewno będzie niższe niż potencjalne straty wynikają-
ce z niewiedzy albo niefortunnych decyzji.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie.
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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

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

ŁAZIENKI POD KLUCZ

GWARANCJA
REFERENCJE

CZYSTE
POWIETRZE

TEL. 790 80 80 30

audyty i wnioski

www.pewneaudyty.pl

biuro@pewneaudyty.pl

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

BUDYNKÓW - 

DOTACJE

TERMOMODERNIZACJA
doradztwo

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWO

WYKOŃCZENIOWE

Patryk Kozłowski
665 269 977

pat.bud.patryk.kozlowski

(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!

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

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta GK
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

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

Autoryzowany Serwis
Urządzeń Grzewczych

DAR-TECH
F.H.U

naprawy - przeglądy - doradztwo

tel. 728 531 885
dartech.serwis@wp.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

.

`

`

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

731 731 892

80zł/h
+dojazd

USŁUGI
MINIKOPARKĄ

796 959 787

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.

2020
LAT LAT

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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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

USŁUGI REMONTOWE
 -izolacje, naprawy balkonów i tarasów

 -schody, lastryka, płytki

 -osuszanie budynków 

 -drobne naprawy, ubytki

519 516 776
 -podjazdy

 -kominy

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

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50zł

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

REMONTYREMONTY

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWO-WYKONCZENIOWE

OD A DO Z

518 870 900

becia71m@o2.pl

S P R Z Ą T A N I E
biura    domy    szkoły     �rmy     gabinety

Zapewniamy: estetykę, zadowolenie, dbałość

tel. 728-917-826

konkurencyjne ceny

PRZEZ 3 MIESIĄ
C

E 
  

     
   

   
   

   
RA

BAT   

15 %

* ***

INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

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

www.siatkoland.com.pl 

 618 102 804  618 102 803 

PrzęsłaFurtki Bramy

Luboń ul. Armii Poznań 71 

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

Po raz kolejny prawie 2 tysiące dzieci będzie mogło 
wziąć udział w półkoloniach organizowanych w po-
znańskich podstawówkach. Miasto przeznaczyło na to 
blisko milion zł. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji.

Ponad 80 turnusów odbędzie się w 56 szkołach, 
które zadeklarowały zorganizowanie półkolonii. 
W zeszłym roku półkolonie dofinansowane przez 
Miasto odbyły się w 46 szkołach na 68 turnusach.

- W zeszłym roku po raz pierwszy Miasto zapropo-
nowało rodzicom możliwość opieki nad dziećmi w 
ramach półkolonii. Spotkało się to z dużym zaintere-

sowaniem, a przede wszystkim spełniło oczekiwania 
najmłodszych. Podczas nadchodzących wakacji, po 
raz kolejny, wspólnie ze szkołami, postanowiliśmy 
zorganizować uczniom czas wolny - mówi Jędrzej 
Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Warte 
podkreślenia jest, że półkolonie odbywają się w 
szkołach, do których dzieci uczęszczają w ciągu roku, 
a więc w większości znajdujących się blisko miejsca 
zamieszkania.

Półkolonie to oferta skierowana do dzieci uczą-
cych się w klasach I-III, których rodzice mieszkają 
w Poznaniu i tutaj rozliczają podatki. Przy zapisach         

wymagane będzie oświadczenie obojga rodziców o 
spełnieniu tych wymagań.

Każde dziecko można zapisać na jeden turnus. Koszt 
pobytu na półkolonii to 440 zł. Większość jednak po-
kryje Miasto, a rodzice zapłacą tylko 100 zł. Na or-
ganizację półkolonii w poznańskich podstawówkach 
miasto zarezerwowało w tym roku prawie milion zł.

- W ramach turnusu półkolonijnego, który potrwa 5 
dni, przewidujemy opiekę wykwalifikowanych opie-
kunów przez 8 godzin dziennie. W tym czasie mia-
sto zapewni najmłodszym moc atrakcji - wyjaśnia 
Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych. - Oferta półkolonii 
obejmuje również wyżywienie w postaci dwóch po-
siłków - śniadań oraz obiadów.

W niektórych szkołach zapisy na półkolonie już ru-
szyły, w innych rozpoczną się w najbliższych dniach. 
Rekrutacje prowadzone są bezpośrednio przez szkoły 
podstawowe, a o przyjęciu na miejskie półkolonie 
decyduje kolejność zgłoszeń. W półkoloniach mogą 
wziąć udział również dzieci z niepełnosprawnościami.

Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęły 
53 zgłoszenia z poznańskich szkół.                                            RB

Półkolonie miejskie w czasie wakacji

Już po raz dwunasty przyznane zostaną Stypendia 
Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olim-
piad przedmiotowych podejmujących studia w 
Poznaniu. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 
20 czerwca 2019 r.

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finali-
stów olimpiad przyznawane są na jeden rok aka-
demicki - od października do czerwca. Kandydaci, 
którzy je otrzymają, uzyskają tytuł „Stypendysty 
Miasta Poznania”. Osoby te, dzięki swoim osiągnię-
ciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale 
i Miasta Poznania - tym samym staną się ambasa-
dorami marki „Akademicki Poznań”.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 
2019/2020 mogą składać laureaci i finaliści olim-
piad: Artystycznej, Biologicznej, Chemicznej, Filo-
zoficznej, Fizycznej, Geograficznej, Historycznej, 
Informatycznej, Języka Angielskiego, Języka Biało-
ruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskie-
go, Języka Łacińskiego, Języka Niemieckiego, Języka 
Rosyjskiego, Literatury i Języka Polskiego, Matema-
tycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy deklaracja 
podjęcia studiów na poznańskiej uczelni od paź-
dziernika.2019 r.
Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2019 r.     

Można je przesłać pocztą na adres Wydziału Roz-
woju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP 
lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu 
Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

Więcej informacji na temat Stypendiów Miasta Po-
znania można znaleźć na stronie poznan.pl/studia.

Stypendia Miasta Poznania
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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-

WYMIANA

poniedziałek-piątek 9:00-17:00
soboty 9:00-13:00

Poznań-Smochowice  ul. Polanowska 163

www.auto-guma.poznan.pl

WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM
KOMPLEKSOWA

REGENERACJA FELG

SAMOCHODOWYCH  I  MOTOCYKLOWYCH OPON
tel. 607 122 521ZAAWANSOWANA ANALIZA GEOMETRYCZNA KOŁA    OPTYMALIZACJA ODCHYLEŃ OD WAGI.

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

AUTO GUMA

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

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

.
.
.

.

.

..

..

.

.

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
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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 

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

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.pl

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
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CENTRUM STOMATOLOGI NA SMOCHOWICACH 70 LAT TRADYCJI

Zmień z nami Swój uśmiech dzięki

maternadental.pl
727 430 480

Koscierzynska 30` `

Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand

Tomograf 3D

Skaner 3D

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
      czerwiec 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%

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

Biuro Nieruchomości

tel: 534 101 211

e-mail: biuro.myspot@gmail.com
ul. Jachtowa 5A 60-480 Poznań

Sprzedaż           Kupno             Wynajem
domów    mieszkań    lokali    gruntów 

. .. ..


