
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

wc

PR
OM

OC
JA

90
n
e
tt
ozł

 

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

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ JEŹDZIĆ

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

Mariusz Grześków

osk.record@wp.pl
oskrecord.pl

tel. 693 846 602
Poznań - Podolany

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

.
.

.

Swarzędz-Jasin ul. Poznańska 5
Poznań  ul. Obornicka 306

LETNIE
CENY !

 

 ISSN 2300-7273

07
(7

5)
  l

ip
ie

c 
 2

01
9 Podziemia Kaponiery ponownie otwarte str.   4

Nowy festiwal w Poznaniu str.   4
Schody najważniejszy mebel str.   6

Jak ustalić cenę ofertową domu? str. 10
Większe przedszkole na ul. Biskupińskiej str. 14

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

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las

WĘGLASPRZEDAŻdomy wolnostojące
2km od Poznania

więcej informacji na str. 2
tel. 732 596 463
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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
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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

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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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

CZYSZCZENIE 
CHEMICZNE

MAGIEL
PRANIE WODNE

PRASOWANIE ODZIEŻY

USŁUGI KRAWIECKIE

tel: 507 067 176 ul. Rynkowa 88

EKO-PRALNIA

Szanowni Państwo, 

            Pora letnia, długie i ciepłe dni sprzyjają podejmowaniu zabiegów pielęgnacyjnych w swoim otoczeniu. 
Do ich wykonania polecamy fachowców z najbliższej okolicy, o których często niewiele wiemy.
         Gorąco polecam bardzo dobrze przedstawioną ofertę MR. STEEL Wyroby ślusarskie w artykule „Schody 
najważniejszy mebel”. Producent stawia na lekkość i nowoczesność konstrukcji stalowych, które są lżejsze 
od schodów betonowych, czy drewnianych. Stal jest materiałem, który bardzo dobrze poddaje się obróbce 
plastycznej  i zachowuje wysoką nośność oraz minimalizm w wyglądzie konstrukcji.
       W artykule pt. „Jak ustalić cenę ofertową domu?” Pani Ewy Manthey z firmy „REMAX” otrzymujemy 
szczegółowe informacje o tym co musimy wiedzieć i co sprawdzić zanim nasza nieruchomość trafi na 
rynek? Z jaką ceną wystawić nieruchomość na sprzedaż? Jak nie stracić na sprzedaży? Od czego zacząć 
przy ustalaniu ceny ofertowej? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedz na str. nr 10. 

      Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, 
a mają coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

   „Ludzie chętnie wierzą w to, czego pragną. ”                                                                                                                                                
                                                                                                                                                (Juliusz Cezar)    

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. lub zamów przez telefon: 736 650 411

Odwiedź nasz lokal na ul.Obornickiej 310A

nowa pizzeria

Masz ochotę na włoską pizzę 
z najlepszej jakości składników, 
na pysznego kebaba w puszystej bułce? 

Znajdziesz nas również na:



listopad 2015 listopad 20154 5lipiec 2019             lipiec 2019  

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
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pergolemarkizy.pl

  POMIA

R

GRATIS

        D
O

JA
ZD

   WYCENA

.

.
.

tel. 696 013 579

Pierwszy poznański Festiwal Rzeźby Piaskowej - Po-
znań Sand Festival - to tegoroczna nowość w kultu-
ralnym kalendarzu stolicy Wielkopolski. Impreza roz-
pocznie się 15 lipca nad jeziorem Maltańskim i potrwa 
do końca sierpnia.
W festiwalu weźmie udział 10 rzeźbiarek z całej Polski, 
które będą miały do dyspozycji aż 500 ton piasku. Ar-
tystki stworzą 8 rzeźb, wysokich nawet do 3 metrów. 
Na każdą z nich zużyją po kilkadziesiąt ton specjalnie 
przygotowanego materiału. Aby dzieła były stabilne, 
piasek musi zostać wcześniej odpowiednio zagęszczo-
ny - w Poznaniu w trosce o środowisko rzeźbiarki będą 
do tego używać wyłącznie wody.
Motyw przewodni wydarzenia również związany 
będzie z ekologią: twórczynie skupią się w swoich 
dziełach na gatunkach zagrożonych wyginięciem. Pra-
ce nad rzeźbami rozpoczną się 15 lipca na Termach 
Maltańskich i potrwają do 23 lipca. Przez cały ten czas 
poznaniacy będą mogli codziennie podziwiać artystki 
tworzące piaskowe dzieła sztuki. Same rzeźby będzie 
można podziwiać do końca sierpnia - wieczorami 
będą one dodatkowo podświetlone, by zapewnić go-
ściom festiwalu wyjątkowe wrażenia wizualne.
Dodatkową atrakcją będą warsztaty dla dzieci, pod-
czas których pod okiem profesjonalnego rzeźbiarza 
mali artyści będą mogli wyczarować własny, piaskowy 
świat.
- Widzimy, jak wielkim zainteresowaniem poznaniaków 
cieszy się Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej 
- mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezy-
denta UMP. - To impreza, która każdej zimy przyciąga 
do nas najsłynniejszych artystów i tysiące turystów 
z całego świata. Dlatego w tym roku proponujemy 
poznaniakom podobne, tym razem letnie wydarze-
nie, które będzie co najmniej równie widowiskowe. 
Mam nadzieję, że Festiwal Rzeźby Piaskowej spotka 
się z równie dużym uznaniem mieszkańców miasta.
Choć festiwal ruszy dopiero za miesiąc, jego przed-
smak można poczuć już dzisiaj - na Termach Mal-
tańskich powstała właśnie rzeźba zapowiadająca 
wydarzenie. Przez trzy dni pracowały nad nią dwie 
artystki, zużywając ponad 40 ton piasku. Ich dzieło bę-
dzie można podziwiać przez najbliższe tygodnie.     AW

Nowy festiwal w Poznaniu

Podobnie jak w zeszłym roku Kaponiera Kolejowa 
zostanie otwarta dla zwiedzających. Na wszystkich 
chętnych począwszy od 20 czerwca, w każdy weekend 
i święto, aż do 30 września czeka szereg wydarzeń.
- Tym razem terminów i atrakcji będzie znacznie 
więcej, bo oprócz zwiedzania z przewodnikiem pla-
nowane są różnorodne warsztaty, gry czy koncerty. - 
Podkreśla Szymon Dąbrowski z zespołu gramiejska.pl
Kaponiera Kolejowa została oddana do użytku w 1872 
roku. Pełniła różne funkcje. Jak pisze w swym opraco-
waniu Katarzyna Michalak - był tu magazyn amunicji, 
ekskluzywne kasyno oficerskie, a po II wojnie świato-
wej magazyn win należący do Centralnych Piwnic Win 
Importowanych. Pozostałości historycznego obiektu 

fortyfikacyjnego od 1982 roku znajdują się pod ochro-
ną konserwatorską.
Podziemia zyskały nowe oblicze pod koniec 2017 
roku. W trakcie prac remontowych m.in. zabezpieczo-
no i wyeksponowano zabytkowe mury, a także zadba-
no o żyjące tam nietoperze.
Żeby dostać się do Kaponiery Kolejowej, należy na 
przystanku PST pod rondem odnaleźć półkoliste foyer. 
W głębi znajduje się wejście do podziemi.
Szczegółowy program publikowany jest na stronie 
www.kaponierakolejowa.pl.
W przypadku niektórych propozycji ilość miejsc jest 
ograniczona i wymaga wcześniejszej rezerwacji.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Poznań.op. JD

Podziemia Kaponiery ponownie otwarte

500 ton piasku, 10 artystów i 8 wyjątkowych dzieł sztuki - to wszystko będzie cze-
kać na poznaniaków podczas pierwszego Festiwalu Rzeźby Piaskowej. Wyjątkowa 
impreza rusza w lipcu, ale już od dziś nad Maltą można oglądać jej zapowiedź.

Zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty, gry i koncerty - takie atrakcje przygotowano w 
zabytkowych podziemiach poznańskiej Kaponiery Kolejowej. 
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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

.

`

`

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

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 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. 602-370-190

REMONTY

KUCHNIE
ŁAZIENKI

P EJOKO

www.siatkoland.com.pl 

 618 102 804  618 102 803 

PrzęsłaFurtki Bramy

Luboń ul. Armii Poznań 71 

KARCHER
PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE

TAPICEREK MEBLI I AUT
609 036 745

737-438-423

mrsteelpoznan/

mrsteelkonstrukcjestalowe/

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.

Na rynku najwięcej jest schodów drewnianych, klienci się do nich 
przyzwyczaili i zazwyczaj myśląc o schodach myślimy o całości 
wykonanych z drewna lub wylanych z betonu obłożonych drew-
nem lub glazurą.
Mało kto wie, że stosowane kiedyś w fabrykach i zakładach prze-
mysłowych konstrukcje stalowe schodów dziś mogą świetnie się 
odnaleźć w wystroju domów rodzinnych.
Schody takie nie muszą wcale wyglądać ciężko i surowo , współ-
czesna technologia daje nam możliwość stworzenia wielu rozwią-
zań kształtów i kolorów.
Stal jest bardzo wdzięcznym materiałem, dobrze poddaje się pla-
stycznej obróbce i zachowuje wysoką nośność, dzięki czemu za-
chowujemy minimalizm w wyglądzie konstrukcji. Nie musimy 
dodawać dodatkowych wzmocnień , podpór czy słupów, aby kon-
strukcja była dostatecznie wytrzymała. Dodatkowo konstrukcja 
jest lekka. Lżejsza od konstrukcji betonowych, czy drewnianych.
Zestawienie stalowych „wang” z drewnem daje niepowtarzalny 
efekt  lekkości i nowoczesności.
Czy stopnie muszą być również metalowe? - w zakładach produk-
cyjnych może i owszem, ale w domach ze względów praktycznych 
wolelibyśmy nie haczyć skarpetką o zimną blachę, czy kratownicę. 
Konstrukcję można wykorzystać pod każdy rodzaj stopnia, międzi 
innymi : drewno, marmur/granit,  szkło, metal
Konstrukcje znajdują idealne zastosowanie w miejscach gdzie 
ogranicza nas przestrzeń lub strop nie ma wystarczającej nośności
Schody na konstrukcji stalowej to ciekawe i warte uwagi rozwią-
zanie, zważając na duże zapotrzebowanie na takie alternatywy na 
obecnym rynku domów deweloperskich.
Liczne domy typu bliźniak otaczające Poznań zazwyczaj zostawia-
ne są dla nabywców z betonowymi schodami z parteru na piętro, 
których obicie drewnem nie raz przewyższa koszt kompletnych 
wykonanych na  konstrukcji stalowej .
Z kolei na poddasze prowadzi właz w suficie, który po otworzeniu 
wyłania składane drewniane schodki typu „drabina”.
Rozwiązanie OK jeśli myślimy, aby z poddasza zrobić „składzik”, 
natomiast spora ilość osób chciałaby zaadoptować pomiesz-
czenie jako dodatkowy salon lub sypialnię. Jako, że strop nie 
ma odpowiedniej nośności, aby zainstalować schody betono-
we, a drewniana konstrukcja zabiera sporo miejsca. Rozwiąza-
nie na konstrukcji stalowej wydaje się tu strzałem w dziesiątkę!

SCHODY - NAJWAŻNIEJSZY MEBEL
POSTAW NA LEKKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ

W LOFTOWYM 
STYLU
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www.nagrobkipoznan.pl

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 %

* ***

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

PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Poznań, ul. Polna 40
tel. 604 460 820
ab@asap.com.pl

czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
pranie/czyszczenie: kołder wełnianych,
grubych narzut, kocy, zasłon
pranie, krochmalenie, maglowanie
pranie dywanów, usuwanie alergenów
obsługa firm, hoteli i restauracji
wynajem, szycie i serwis odzieży roboczej
wynajem i sprzedaż szafek BHP

.

..

.

.

.

.

Pn - Pt 7   - 1900           00

Soboty 00           008   - 14
..

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży

Pranie na telefon - 61 662 8 662
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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

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

2020
LAT LAT

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

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

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 6,50złKiekrz, ul. Kierska 63
www.anteny-poznan.pl

NAPRAWA SPRZETU RTV

602-814-317

ANTENY

NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

ANTENY
DEKODERY

Zadzwoń: 787 006 777

Co musisz wiedzieć i co sprawdzić zanim Twoja nie-
ruchomość trafi na rynek? Z jaką ceną wystawić nie-
ruchomość na sprzedaż? Jak nie stracić na sprzeda-
ży? Od czego zacząć przy ustalaniu ceny ofertowej? 

Przede wszystkim emocje odłóż na bok! Nie zawsze 
jest to jednak łatwe, zwłaszcza jeśli sam uczestniczy-
łeś przy budowie, a decyzja o sprzedaży przyszła z 
trudem. Przygotuj się na to, że, potencjalni kupujący 
będą krytykować miejsca, które są dla Ciebie czymś 
więcej niż tylko czterema ścianami i dachem. Brak do-
świadczenia przy sprzedaży nieruchomości oraz emo-
cjonalny związek z domem z pewnością nie ułatwią 
szybkiej i przyjemnej transakcji. 

Podstawowym celem sprzedającego nieruchomość jest 
zawarcie transakcji w jak najkrótszym czasie oraz uzy-
skanie zakładanej ceny sprzedaży. Działania, które są 
nieprzemyślane bądź podjęte pod wpływem impulsu 
mogą skutecznie oddalić od osiągnięcia tych założeń. 
Niedopełnienie określonych formalności oraz prze-
oczenie ważnych elementów transakcji to narażenie 
na straty i niepotrzebny stres. Dlatego zaplanuj każdy 
etap sprzedaży, a zwłaszcza ustalenie ceny. Dzięki temu 
unikniesz wielu pułapek związanych ze sprzedażą domu.

Ustalenie ceny ofertowej nieruchomości to najczęst-
sze bolączka sprzedających. No bo jak ją ustalić?
Wystawienie nieruchomości z ceną ustaloną na od-
powiednim poziomie jest prawdopodobnie tym 
aspektem sprzedaży nieruchomości, który stanowić 
będzie największe wyzwanie. Jest to również jeden 
z tych obszarów sprzedaży nieruchomości, w którym 
wskazane jest skorzystanie z porady doświadczonego 
agenta nieruchomości.

Najczęstsze błędy sprzedającego przy ustalaniu ceny 
ofertowej
- Cena, którą zapłaciłeś za nieruchomość w przeszłości
- Oczekiwania, czyli tyle, ile pieniędzy ile potrzebujesz 
w tej chwili
- Cel, dla którego sprzedajesz
- Opinie sąsiadów
- Porównanie z ceną, za jaką sprzedali sąsiedzi
- Opinie znajomych
- Obecne koszty budowy

Jeżeli cena nieruchomości jest zbyt wysoka -  tracisz 
wysoki odsetek potencjalnych kupujących, którzy 

poszukując nieruchomości w przedziale cenowym, 
w którym dom powinien się znaleźć, po prostu go 
nie znajdą. Ustalenie zbyt wysokiej ceny często jest 
konsekwencją myślenia, że w razie potrzeby zawsze 
można ją obniżyć. Zapominasz jednak, iż w takiej sy-
tuacji część potencjalnych klientów nawet nie zainte-
resuje się Twoją nieruchomością, ponieważ kupujący, 
którzy byli poważnie zainteresowani wystraszyli się 
ceny i nawet nie chcą tracić czasu na jej oglądanie. Do 
chwili, kiedy cena nieruchomości zostanie poprawnie 
ustalona, stracisz „na dzień dobry” ogromną rzeszę 
potencjalnych kupujących. Cena nieruchomości jest 
tym bardziej trudna do ustalenia w momencie, gdy 
ceny rynkowe nieruchomości szybko rosną lub spa-
dają. Bardzo istotną kwestią jest, aby orientować się 
na bieżąco, czy rynek przeżywa okres wzrostu czy 
stagnacji cenowej – zarówno przy ustalaniu ceny nie-
ruchomości, jak i przy przeprowadzaniu negocjacji. 

Czas jest niezwykle ważnym czynnikiem w branży 
nieruchomości. Dana oferta nieruchomości przycią-
ga najwięcej zainteresowanych i wzbudza najwięcej 
emocji tuż po umieszczeniu jej na rynku. Wtedy ist-
nieje też największa szansa na jej sprzedaż. Ustalenie 
realistycznej ceny nieruchomości zwiększy szansę 
wykorzystania tego początkowego okresu i może 
przyspieszyć sprzedaż. W przypadku, gdy nierucho-
mość jest oferowana zbyt wysoko, tracisz najbardziej 
krytyczny okres czasu w jej sprzedaży – okres tuż po 
wystawieniu nieruchomości na rynek. Po upływie 
tego okresu często okazuje się konieczne obniżenie 
pierwotnej ceny nieruchomości. W zależności od 
kondycji rynku, cykl ten może się powtarzać kilka razy 
zanim nieruchomość zostanie sprzedana. W rezulta-
cie okazuje się, że cena sprzedaży nieruchomości jest 
zdecydowanie niższa niż cena, za którą nieruchomość 
pierwotnie została wystawiona. Niestety, często zda-
rza się, że nieruchomość zostaje sprzedana za cenę 
niższą, niż jej wartość rynkowa.

Wstępna cena nieruchomości jest ustalana przez 
sprzedającego, a ostateczną wartość wyznacza kupu-
jący. Zadaniem agenta jest pomoc w ustaleniu ceny 
ofertowej nieruchomości, przedstawiając sprzedają-
cemu kalkulacje cenową podobnych nieruchomości, 
tak aby oferta stała się konkurencyjna. 

Czynnikami wpływającymi na cenę oferowanej nie-
ruchomości są: lokalizacja, cechy, stan, wiek, obecne 

warunki rynkowe, szczególne uwarunkowania sprze-
dającego np. potrzeba szybkiej sprzedaży.

ZBYT WYSOKA LUB NISKA CENA 
MARNUJE TWÓJ CZAS I PIENIĄDZE.

Ile czasu zajmuje zatem sprzedaż domu? 
Nie ma prostej odpowiedzi- niektóre domy sprzedają się 
w ciągu kilku dni, niektóre w kilka miesięcy albo lat. Roz-
poznanie kluczowych czynników wpływających na sprze-
daż, może dać Ci znaczącą pozycję na rynku, a są nimi:
Lokalizacja. Jest najważniejszym czynnikiem wpływa-
jącym na wartość nieruchomości. Przyjazne i spokoj-
ne sąsiedztwo wpływa na wartość rynkową.
Innym czynnikiem jest konkurencja. Kupujący porów-
nują Twoją ofertę z innymi, konkurencyjnymi. Indywi-
dualne cechy nieruchomości wpływają na postrzega-
nie jej wartości przez kupującego.
Czas. Rynek nieruchomość odzwierciedla rynek sprze-
dających lub kupujących. Indywidualny marketing 
musi być odpowiednio przeprowadzony, gdyż warunki 
rynkowe mogą być manipulowane. Obecnie jeśli cho-
dzi o domy, mamy do czynienia z rynkiem kupującego. 
Ofert jest dużo i każdego dnia pojawiają się nowe, za-
tem to kupujący jest w nieco uprzywilejowanej pozycji. 
Warunki. Stan nieruchomości wpływa na cenę i szybkość 
jej sprzedaży. Ulepszenie wyglądu zewnętrznego nierucho-
mości oraz zaawansowana reklama zwiększa jej wartość.
Cena. Błędnie ustalona wartość może wpłynąć na 
opóźnienie, bądź powstrzymanie transakcji.
Otoczenie makroekonomiczne. Dostępność źródeł 
finansowania (kredyt, leasing), koszt kredytów, wa-
runki prawne, podaż/popyt mają wpływ na bieżący 
kształt rynku nieruchomości.

Podsumowując
Czas jest niezwykle istotny w branży nieruchomości. 
Ważne jest, aby oferta wystawiana była po odpo-
wiedniej cenie i z realnymi warunkami

Kupujący wolą pozyskać nieruchomość w cenie ryn-
kowej, niż powyżej, bądź poniżej tej ceny. Wycenisz 
swoją nieruchomość w cenie rynkowej, to zwiększasz 
szanse jej sprzedaży

Kupujący decyduje ile chce zapłacić i wyznacza war-
tość nieruchomości, po porównaniu innych, już 
sprzedanych w tym regionie ofert

W wyznaczeniu możliwie najlepszej ceny pomoże Ci 
analiza cen konkurencji i ich ofert, zarówno ostatnich, 
jak i bieżących. 

Wystawiając nieruchomość po cenie rynkowej, do-
cierasz do większej liczby potencjalnych nabywców.

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

  

Jak ustalić cenę ofertową domu? 

Biuro Nieruchomości
M i ę d z y n a r o d o w e

www.korakamienna.plKontakt: 608-282-551

KAMIENIA

otoczaki
kora kamienna
kruszywa ozdobne
płyty okładzinowe
kostka granitowa

Sprzedaż detaliczna i hurtowaSKŁAD
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INSTALACJE
Wod-Kan Grzewcze i Gazowe

Remont-Awarie-Projekty

510 485 790 info@instalkos.pl

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

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

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:

fryzjersko-kosmetyczny

ZATRUDNIMY FRYZJERA
I POMOC FRYZJERSKĄ

MYCIE OKIEN
domybiura

SPRZĄTANIE

firmy

603 635 878tel:

www.ekodom21.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

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

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

GABINET WETERYNARYJNY
tel. 537-765-865

Pro�laktyka Leczenie
Zabiegi chirurgiczne

USG

Strzyżenie    Zabiegi kosmetyczne
Czipowanie     Paszporty
Badania laboratoryjne

. ..
.
.
. .

.
Kiekrz, Chojnicka 56

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857
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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
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

www.skrzynienaprawaczesci.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!

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

KLIMATYZACJA

KONKURENCYJNE CENY

NAPEŁNIANIE
UZUPEŁNIANIE

ODGRZYMIANIE OZONEM

SAMOCHODOWA

Niewielkie, dwuoddziałowe przed-
szkole nr 121 przy ul. Biskupińskiej na 
Strzeszynie po rozbudowie będzie mo-
gło przyjąć ponad dwukrotnie więcej 
dzieci niż obecnie. Przekształci się w 
pięciooddziałową placówkę, do jakiej 
będzie mogło uczęszczać 125 przed-
szkolaków. Właśnie ogłoszono przetarg, 
który wyłoni wykonawcę przebudowy.

Wybrana w postępowaniu przetargowym firma bę-
dzie zobowiązana prowadzić prace w sposób nieza-
kłócający działania istniejącego przedszkola. Zanim 
przystąpi do przewidzianych w umowie robót, bę-
dzie musiała zorganizować bezpieczne dojście do 
funkcjonującej placówki i zabezpieczyć plac budowy 
w sposób umożliwiający jej użytkowanie.

Prace będą prowadzone w dwóch etapach. W pierw-
szym nastąpi wyburzenie istniejącej przy przed-
szkolu części mieszkalnej wraz kotłownią, budowa 
nowej części oraz remont budynku gospodarczego. 
W drugim - przebudowa i remont istniejącej części 
przedszkola. Dodatkowo, jeśli wystarczy środków, 
powstać ma również taras edukacyjny z wyposaże-
niem oraz plac zabaw. Mieszkająca do tej pory w 
budynku placówki rodzina otrzymała od ZKZL nowe 
lokum, do którego przeprowadzi się w wakacje.  

Rozpoczęcie rozbudowy przedszkola zaplanowano 
na miesiące letnie tego roku. Najpóźniej w czerw-
cu przyszłego roku spodziewane jest uzyskanie po-
zwolenia na użytkowanie dla jego nowej części, po 
czym przebudowana i wyremontowana zostanie ist-
niejąca część obiektu. Odbiór końcowy i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie dla całego przedszkola 
przewidziano na koniec stycznia 2021 roku.

Podmioty zainteresowane wykonaniem prac związa-
nych z rozbudową przedszkola nr 121 swoje oferty 
mogą składać do 1 lipca.                                              PIM

Większe przedszkole na ul. Biskupińskiej
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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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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
             lipiec 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%

biuro@kseroserwis.eu

tel. (501) 603-440
kseroserwis.eu

SERWIS    SPRZEDAŻ    WYNAJEM    LEASING. ..
KSEROKOPIARKI

DRUKARKI LASEROWE
TECHNIKI BIUROWE


