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Darmowy projekt oraz wycena!
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www.odpady-skip.pl
TOALETY PRZENOŚNE
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konkurencyjne niskie ceny
szybko i solidnie

608 778 112

POLSKIEGO

WĘGLA

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Kostka . Orzech . Miał
Groszek . Ekogroszek
Poznań i okolice

WYNAJEM I SERWIS

514 041 959

Akacjowa 4, Suchy Las

MALOWANIE

SPRZEDAŻ

Kontenery: 1,7m³ do 14m³
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DARMOWY
TRANSPORT
OD 1 TONY

www.cieplozagrosze.pl

www.toalety-przenosne-poznan.pl

"Twój Wawrzyniak"

ul. Szeherezady/Ryneczek
pon.-pt. 7.00-18.00
sob. 8:00-14.00
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WYCINANIE I PRZYCINANIE

Piątkowo

tel. 608 443 604

DRZEW I KRZEWÓW
SKLEP ZOOLOGICZNY

REJESTRACJA
POJAZDÓW

Wydawca i Biuro Ogłoszeń
Agnieszka Juskowiak
tel. 505 528 144
biuro@fachowcywmiescie.pl
www.fachowcywmiescie.pl
Poznań, ul. Dedala 5

NA PODOLANACH

Tel. 517 451 386
amatirejestracja@gmail.com

ANTENY
- artykuły dla psów, kotów
- karmy dla gryzoni, ptaków i ryb

TELEWIZORY
DEKODERY

DO

GABINET
WETERYNARYJNY
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Kancelaria
601999
999570
570
601

PRZEDSZKOLE
KALORYFERY
GRZEJNIKI
MARKOWE
NOWE
I UŻYWANE
POLSKO-NIEMIECKIE

. zasobniki/bojlery
. piece
. wymienniki
NABÓR PRZEZ CAŁY ROK
. bufory
. palniki
. pompy

Szczepienia profilaktyczne
Diagnostyka laboratoryjna
Zabiegi chirurgiczne
zwierząt małych i egzotycznych

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

Zapraszamy
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500POZNAŃ
200
ul. M.
Palucha 15478

tel. 669-164-359
ul. Szarych Szeregów 12/13

ABA

61www.ene-due-rabe.pl
8 193 076
tel.
601-247-935
godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00
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Dla emerytów i rencistów
korzystne rabaty!!!
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Suchy Las
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Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

g a z et

501 791 623
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Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

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

EKO-PRALNIA
USŁUGI KRAWIECKIE

tel: 507POLECAMY:
067 176

Przeźmierowo,KAWY
ul. Rynkowa 88

POLECAMY:
KAWY
HERBATY
KOKTAJLE
SMOOTHIESY
CZEKOLADY
DESERY
NAPOJE
DANIA KUCHENNE

II I

HERBATY
Poznań, ul. Drużbickiego 2 PLAZA I piętro
KARCHER
KOKTAJLE
tel. 61 656 33 89 (przy schodach do kina)
SMOOTHIESY
PRANIE ORAZ
CZYSZCZENIE
TAPICEREKCZEKOLADY
MEBLI I AUT
Poznań, ul. Wojskowa 1 tel. 665 025 873
DESERY
609 036 745
NAPOJE
marzec 2020
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DANIA KUCHENNE

POZNAŃ-PODOLANY
ul.Druskienicka 12a
C.H. „Piotr i Paweł”
tel. 61842-67-57
Godziny otwarcia:
Pon.-sob. 9-21
Niedz. 10-19
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Początek tego roku można określić jednym słowem:
I NW EST YC J E !
PKP PLK zakończyła budowę przystanków PODOLANY i STRZESZYN, z których korzysta coraz więcej
osób dojeżdżających koleją do pracy, szkoły, itp.

pergolemarkizy.pl

696 013 579
Pergola Premium

Pergola Form

Pergola Lamelowa

Rolety Screen Ziip

Pergola Soft

Przeszklenia

Zapraszamy do naszego salonu Skórzewo, ul. Poznańska 52 Pn.- Pt 10:00 - 18:00, Sob. 10:00 - 14:00
Pełną parą rusza także rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 62. Rada Miasta przeznaczyła w tegorocznym budżecie środki na ten cel, a Poznańskie
Inwestycje Miejskie informują, że w kwietniu br.
zostanie ogłoszony przetarg. Planowany termin
rozpoczęcia robót to czerwiec 2020, zakończenie

zaplanowano na kwiecień 2022. Pawilon z aulą i
filią Biblioteki Raczyńskich oraz rozbudowa szkoły
będą odbywały się jednocześnie. Istniejący parterowy budynek szkoły zostanie rozebrany (brak
fundamentów), a na jego miejscu powstanie nieco
większy w obrysie, nowoczesny 2-piętrowy budynek

szkolny z windą, połączony korytarzami ze „starą”
częścią placówki. Natomiast na boisku powstanie
pawilon, w którym swoje miejsce będzie miała filia
biblioteki oraz aula na ok. 300 osób przeznaczona
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także w godzinach popołudniowych - dla społeczności lokalnej.

www.moniverti.pl

ŻALUZJE

.

ROLETY

.

VERTICALE

OSŁONY WEWNĘTRZNE

Centrum Twoich
Ubezpieczeń
Dawid Woziwodzki
Poznań, ul. Dąbrowskiego 97c
tel. 509 899 885
Placówka Partnerska

RADCA PRAWNY
Grzegorz Tur

§

§

Doradztwo prawne z zakresu:

§§

prawa cywilnego, spadkowego
gospodarczego, rejestrowego,
oraz administracyjnego.
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Pomoc w sprawach:

pracowniczych, egzekucyjnych,
upadłościowych, restrukturyzacyjnych,
gospodarki nieruchomościami.

Materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole
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kancelaria.g.tur@wp.pl

tel: 608-263-573

SALON ZAPRASZA
PN -PT

10 - 18

SOBOTA 10 - 14

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52

tel. 696 013 579
marzec
listopad2020
2015
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BAHMUS

ogrodzenia

ceny fabryczne

Nasza Firma jest przedstawicielem handlowym firmy Drewbet - Częstochowa i Pref- Bet - Radom.
zajmujemy się sprzedażą i montażem ogrodzeń kompleksowo;
Posiadamy w ofercie ogrodzenia :
- Frontowe;
- Betonowe jednostronne;
- Betonowe dwustronne barwione w masie w 3 kolorach; szary, grafit , piaskowy;
- Siatkowe, Panelowe;
- Frontowe murowane z ogrodzeń systemowych (Pustak CUBO gładki i Pustak Łupany, cała oferta firmy Drewbet)
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W ofercie posiadamy również:
Bramy, Furtki, Balkony, Balustrady, Tarasy; metalowe i drewniane w standardzie i pod wymiar.
Montujemy automatykę do bram przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych.

CJA

Budowanie ogrodzenia z pustaków CUBO jest proste i szybkie, natomiast pustaki łupane cechuje wyrazista
struktura kamiennego bloku. Takie ogrodzenie jest uniwersalne i pasuje do każdego stylu domu i otoczenia.
Łączenie kolorów w ogrodzeniach betonowych dwustronnie barwionych w masie (szary, grafit , piaskowy)
daje niesamowity efekt wizualny, jest takie samo z przodu i tyłu działki, dzięki temu daje możliwość wspólnej
inwestycji sąsiedzkiej. Wygląda estetycznie, nowocześnie, a brak przerw między płytami daje efekt jednolitej powierzchni.
Prosty montaż, ochrona akustyczna, doskonała jakość barwionego w masie betonu daje niezmienny wygląd na lata.
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Wszystkie materiały do budowy ogrodzeń można obejrzeć i zamówić w naszej firmie. Fachowy projekt, solidność wykonania.

BAHMUS SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71. czynne od pon- pt od 9 - 18, sob 9 - 14
email: bahmus@wp.pl, tel.61 8 116 694, kom. 503 511 484
Zapraszamy

BAHMUS

Łoże kontynentalne PANAMA

Cena 4900 zł

Cena 6000 zł

Cena 3230 zł

Zestaw wypoczynkowy TRENT

Narożnik SAN DIEGO
Narożnik prawo lub lewostronny.
Funkcja spania , pojemnik na pościel,
regulowane zagłówki
oraz ruchome oparcia w części narożnej.
siedziska na podwójnej sprężynie falistej i bonelowej ,
bardzo wygodny do siedzenia.
Wym. 220 x 270, Spanie 205 x 120

MEBLE

Elektrycznie sterowane łoże z zagłówkiem prostym
Możliwość regulacji wysokości górnej i dolnej części.
7 strefowy dwustronnym materac na stabilnej drewnianej ramie,
zapewnia doskonałe wsparcie kręgosłupa i odczucie wysokiego komfortu.
Drewniana podstawa, sprężyna kieszeniowa. Sterowanie 2 niezależne piloty.
Opcje: średni/twardy materac, wyższy/niższy zagłówek.
Srebrne nogi z litego drewna. Wym. 160 x 200 lub 180 x 200.

Zestaw wypoczynkowy 3+1+1 ( sofa + 2 fotele )
Sofa 3 posiada dwie funkcje Relaksu,
przewracane środkowe oparcie
z miejscem na dwie szklanki , lub napoje.
2 fotele również posiadają funkcję relaksu
w tym jeden z foteli jest bujany.

SKLEP MEBLOWY SUCHY LAS, UL. OBORNICKA 71 TEL. 61 8 116 694, 503 511 484
6
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Trendy na rynku mieszkaniowym

Trumny - Wieńce - Wiązanki
Usługi pogrzebowe

Przewozy

Kremacja

Wypłata ZUS

www.nagrobkipoznan.pl

american restaurant
dowÓz
do klienta
Początek roku to okazja do podsumowań analiz i
prognoz. Rok 2019 na rynku mieszkaniowym był
bardzo udany i dobra passa nadal trwa. Kupujemy
dużo i często za gotówkę, deweloperzy zaś oddają
nowe inwestycje, na które chętnych nie brakuje.
Dla inwestorów miniony rok był również obfity. Na
takie wyniki miały wpływ: niskie stopy procentowe, a więc tanie kredyty, ogólna poprawa kondycji
finansowej gospodarstw domowych i wzrost płac.
Z danych NBP wynika, że rok do roku mieszkania
na sprzedaż – zarówno nowe, jak i używane – podrożały. W Poznaniu również, jednak nie tak dobitnie jak w innych miastach jak Gdańsk czy Kraków.
Popyt na mieszkania ciągle rośnie, a z rynku znikają
oferty już nie tylko niskobudżetowe mieszkania, ale
również drogie apartamenty premium dla klientów z
zasobniejszym portfelem. Niewątpliwie sytuacja na
rynku mieszkaniowym jest dobra. Wynika to z paru
czynników m. in.: niskiego bezrobocie i rosnących płac.
Co da l ej z c enami
Było drogo, a jest jeszcze drożej. Dotyczy to zarówno
rynku pierwotnego jak i wtórnego. Małe mieszkania tj. do 50 mkw. znikają błyskawicznie, natomiast
lokale z rynku wtórnego w atrakcyjnych lokalizacjach w Poznaniu sprzedawane są z dnia na dzień.
Z analiz NBP wynika, że trend wzrostowy się utrzyma,
a ceny mieszkań będę rosły do 2022 w tempie 6-7% w
skali roku. Popyt nadal rośnie, a chętnych nie brakuje
nawet przy wysokich cenach. Powodem zwiększonego popytu jest również konkurencja między klientami
kupującymi „dla siebie”, a inwestorami, nabywającymi mieszkania w celu wynajmu. Inwestorzy z braku alternatyw i pomysłu na inną lokatę kapitału, korzystają z najbardziej stabilnej formy inwestowania jaką są
właśnie nieruchomości. Inną kwestią jest to, że wyższe ceny nasuwają pytanie o rentowność takiej inwestycji. Niestety dla inwestorów czynsze najmu nie po-
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dążają za rosnącymi cenami mieszkań. To co zaskakuje
to zwiększony popyt na lokalizacje dotychczas mniej
popularne tzn. na peryferiach i obrzeżach miasta.
Oczywiście warto być świadomym, że istnieją różne zagrożenia dla obecnej sytuacji: pogorszenie
koniunktury, znaczny wzrost stóp procentowych,
ograniczenie dostępności do kredytów hipotecznych, wzrost bezrobocia itp. Jednak według prognoz rynek nieruchomości powinien wykazywać
w najbliższej perspektywie tendencję wzrostową.

wszystkim wysokość stóp procentowych i decyzje
Rady Polityki Pieniężnej. Nasz rynek nieruchomości
stale się rozwija, pnie w górę i taki trend się utrzyma,
zainteresowanie własnym „m”, czy to na wynajem,
czy dla siebie jest bardzo duże. Koniunkturę napędza
napływ cudzoziemców zza wschodniej granicy, którzy
coraz chętniej kupują albo wynajmują mieszkania.
Jeżeli stopy procentowe wzrosną, to inwestowanie w
nieruchomości pod wynajem może okazać się mniej
atrakcyjne niż obecnie. Powodem mogą być droższe kredyty hipoteczne i mniejsza ich dostępność.

D l a c ze go ta k d ro go ?
Ceny mieszkań w 2020 roku będą uzależnione od
panującej sytuacji gospodarczej i pośrednio od Rady
Polityki Pieniężnej. Ceny znalazły się w trendzie
wzrostowym i wiele sygnałów wskazuje na to, że
w tym roku kierunek ten się utrzyma. Wzrost cen
mieszkań to konsekwencja wzrostu kosztów budowy i chodzi tu nie tylko o materiały budowlane,
koszty gruntów pod budowę w „chodliwych” lokalizacjach ale również wzrost stawek dla wykonawców
generalnych i pracowników budowlanych.

Pojawiają się obawy o ponownej rosnącej bańce, jednak wbrew temu co się mówi, nie możemy obecnej
sytuacji porównać z krachem z 2007 roku. Scenariusz
z przeszłości wydaje się mało prawdopodobny choć
wzrost cen mieszkań jest znaczny. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie drastycznych zmian które zatrzęsłyby lokalnym rynkiem. Można się spodziewać
powolnego stabilizowania się rynku nieruchomości
przy zrównoważonym wzroście cen i nieco zmniejszonej podaży z lekkim spadkiem popytu. Na razie
szanse na to, że mieszkania stanieją są niewielkie.

*
*
imprezy

transmisje
sportowe

okolicznoŚciowe

systemy fotowoltaiczne

• bezpłatna wycena
• bezpłatny audyt
przedstawiciel w terenie

Dariusz nr tel.
J a ki e tre n dy n a o b e c ny ro k ?
To co będzie miało wpływ na trendy w 2020 to przede

601 85 85 75

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

usługi koparko-ładowarką
niwelacja terenu

FOTOGRAFIA

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i
karczowanie ogrodów
Transport do 1,5 tony
Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM

wywóz gruzu
wycinka drzew
wyburzenia

tel. 512-135-789
marzec
listopad2020
2015
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REMONTY

USŁUGI ELEKTRYCZNE

. usługi drobne oraz kompleksowe
. montaż nowej instalacji oraz remonty
. podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek
. montaż lamp oraz gniazd
. pomiary elektryczne
. usuwanie awarii 24h

KOMPLEKSOWE REMONTY
ŁAZIENEK, KUCHNI I INNYCH POMIESZCZEŃ
(wymiana wszelkich instalacji, układanie glazury,
biały montaż, inne roboty wykończeniowe)

ŚCIANKI DZIAŁOWE, SUFITY PODWIESZANE
SUCHE TYNKI
GIPSOWANIE
USŁUGI MALARSKIE

m

o i su

ow
Fach

Poznań - Ławica
email: andrzej.szalamacha@gmail.com

!
ienne

tel. 601-770-642

-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

Udzielamy gwarancji!

10
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i nasad wiatrochronnych

ODZIEŻY SKÓRZANEJ

ANTENY

WYKONYWANE USŁUGI DEKARSKIE-BLACHARSKIE:

ab@asap.com.pl

. MAGIEL
. CZYSZCZENIE DYWANÓW
. PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

`
Kompleksowe wykanczanie
wnetrz

dachyhajto@wp.pl
www.dachyhajto.pl

Pranie na telefon - 61 662 8 662
Pn - Pt
Poznań, ul. Polna 40
Soboty
tel. 604 460 820

(CH Przystań)

tel. 664 135 832

Maciej Hajto
tel. 601 265 141

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
pralek i zmywarek w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

PRALNIA

BUBBLY LAUNDRY

ul. Szamotulska 26J
62-081 Baranowo

tel. 693-162-698

Kiekrz, ul. Kierska 63
www.anteny-poznan.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

Zakres usług:

. czyszczenie przewodów kominowych
. odbiory
. opinie do gazowni
. ustalanie przyczyn złego działania
. montaż wkładów kominkowych

WOJCIECH BUTOWSKI

602-814-317

..
..
..
.

Michał Bartoszkiewicz

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

ANTENY
DEKODERY
NAPRAWA SPRZETU RTV
NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Usługi Kominiarskie

882 70 99 88

`

pralnia@pralniabubbly.pl
pralniabubbly.pl

- płytki, panele, winyl
- zabudowa g-k

przeglądy pogwarancyjne
coroczne przeglądy
konserwacje
czyszczenie pieców gazowych
montaż i pierwsze uruchomienie (serwisowe)

- malowanie
- szpachlowanie
- tapetowanie
- elektryka, instalacje wod.-kan.
Poznan` - Podolany tel. 533-582-298

MYCIE OKIEN
Eko Dom 21

www.ekodom21.pl

Profesjonalne i kompleksowe

USŁUGI SPRZĄTANIA
biur

domów

603 635 878

ﬁrm

CZYSZCZENIE
wykładziny fotele
krzesła
dywany

MYCIE

elewacji kostki bruk.
dachówki ogrodzeń
Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ JEŹDZIĆ

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH

608 014 136

OFERUJEMY:
DRZWI WEWNETRZNE
`
DRZWI ZEWNETRZNE
`
PANELE
.
POMIAR I MONTAZ

PROFESJONALNIE I SZYBKO
W ROZSĄDNEJ CENIE

Tel. 698 982 443

www.robpol.net

e-mail:biuro@robpol.net

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

WYCINKA DRZEW

511 284 420
20
LAT

696 017 449

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)

PRALNIA

.. 7
8

00 -

00 -

19 00
14 00

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

Mariusz Grześków
tel. 693 846 602
Poznań - Podolany
osk.record@wp.pl
oskrecord.pl
Uprawnienia kat: B, B+E, C, C+E, D, T
oraz kursy doszkalające
marzec
listopad2020
2015
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PIELĘGNACJA ZĘBÓW U DZIECI ORAZ PIERWSZE WIZYTY U DENTYSTY
BĄKOWSCY
pełen zakres usług
cyfrowy rtg
ORTODONCJA

PORADY DENTYSTÓW ANNY KOWALSKIEJ - PALACZ ORAZ DOROTY SIWIŃSKIEJ
Dzień dobry Państwu. Porozmawiajmy o pielęgnacji
zębów u dzieci oraz pierwszych wizytach u dentysty.
Anna Kowalska – Palacz: Należy zdać sobie sprawę, że stan uzębienia u
dorosłego człowieka może być wynikiem wcześniejszej pielęgnacji zębów
już jako dziecko. Bardzo często nie wiemy czy wręcz bagatelizujemy problem z uzębieniem w okresie dzieciństwa, a okres ten ma znaczny wpływ
na uzębienie stałe. Mam tutaj na myśli nie tylko zdrowe zęby ale również
stosunek emocjonalny dziecka a następnie dorosłego do wizyt stomatologicznych.
Dorota Siwińska: Podzielam w całości stanowisko pani doktor Ani i chcę
dodać, że odnosi się ono także do ewentualnych problemów ortodontycznych. Dbałość o uzębienie mleczne ma niebagatelne znaczenie dla profilaktyki wad zgryzu.

Kiedy zaczynamy dbać o higienę jamy ustnej u dziecka, kiedy pierwsze wizyty u dentysty ?
Anna Kowalska – Palacz: Higienę jamy ustnej rozpoczynamy na etapie
niemowlęcym. Kiedy dziecko nie ma jeszcze zębów przemywamy buzię
gazikiem nasączonym przegotowaną wodą. W ten sposób dbamy o stan
delikatnej śluzówki ale również przyzwyczajamy dziecko do ingerencji w
obrębie jamy ustnej. Natomiast wraz z pojawieniem się pierwszego zęba
zaczynamy używać pasty z fluorem i szczoteczki dostosowanej do wieku
dziecka.
Dorota Siwińska: Jeśli chodzi o pierwsze wizyty to warto wybrać się
stosunkowo szybko, ale głównie po to by dowiedzieć się wszystkiego na
temat zasad higieny oraz zmodyfikować ewentualne błędy dietetyczne.

Pierwsze wizyty dziecka u stomatologa kiedy powinny nastąpić ? Co z adaptacją dziecka ?
Anna Kowalska – Palacz: Pierwsze wizyty adaptacyjne powinny mieć
miejsce około 30-36 miesiąca życia, czyli około 3 roku życia. Dokładny
czas jest indywidualny, zależny od stanu uzębienia dziecka oraz jego rozwoju emocjonalnego.
Dorota Siwińska: Rodzice muszą również pamiętać, że najlepiej zaczynać
od wizyt adaptacyjnych tak by uniknąć sytuacji gdy dziecko idzie pierwszy raz do dentysty z bólem. Taka wizyta już przed wejściem do gabinetu
jest związana ze stresem a to słabo rokuje na dalszą współpracę. Na ogół
pierwsza konsultacja ortodontyczna zalecana jest w momencie pojawienia
się pierwszych stałych zębów, czyli najczęściej koło 6 roku życia dziecka.

Współpraca z dzieckiem czy rozwiązania „na siłę” ?
Anna Kowalska – Palacz: Zdecydowanie współpraca! W naszych gabinetach jak i klinice nie stosujemy metody „na siłę”. Tak jak wspomniała doktor Dorota stawiamy na wczesne wizyty adaptacyjne. Są dzieci u
których już podczas pierwszej wizyty jesteśmy w stanie wykonać drobne
procedury profilaktyczne ale są dzieci które wymagają kilku nawet wizyt
wprowadzających.
Dorota Siwińska: Tak jest ! Zależy nam na długoletniej i przyjaznej
współpracy z dziećmi. Dziecko jest generalnie pacjentem z którym jakby
nie ma dyskusji w sensie dziecko to pacjent lubiący lub nie lubiący dentysty. Najczęściej nie ma stanu pośredniego. Niemniej nasi doświadczeni
lekarze tacy jak między innymi doktor Anna Kowalska - Palacz, doktor
Monika Wilde – Ostrowska współpracują na stałe z dziećmi, których jest
obecnie ponad 500 i wciąż ich przybywa. Lekarze pracują w ten sposób
z dziećmi (czyli wybierając współpracę z dzieckiem) od wielu lat co jak
widać daje naprawdę pozytywne efekty.
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Kiedy powinny być robione przeglądy?
Anna Kowalska – Palacz: Przeglądy stomatologiczne czyli wizyty kontrolne powinny się odbywać co najmniej co 3 miesiące. U dzieci próchnica
postępuję zdecydowanie szybciej niż u dorosłych.
Dorota Siwińska: Najlepiej by te wizyty były częste i regularne. Dzięki
temu nie tylko przyzwyczajamy dzieci do gabinetu ale również wykrywamy próchnicę na wczesnym etapie, co zdecydowanie skraca czas zabiegu
i zmniejsza stres dziecka.

Czy mogą Panie wskazać jak mogłaby przebiegać
opieka nad uzębieniem dziecka ? Czy podjąć działania w ramach profilaktyki wad zgryzu ?
Anna Kowalska – Palacz: Opieka nad uzębieniem dziecka musi zawierać wszystkie elementy o których dzisiaj wspomniałyśmy. Począwszy od
wcześnie rozpoczętej prawidłowej higieny a skończywszy na wizytach
kontrolnych po zakończonym leczeniu. W między czasie jeśli jest tak potrzeba dobieramy odpowiednie zabiegi profilaktyczne.
Dorota Siwińska: Dokładnie! Profilaktyka w stomatologii stanowi bardzo istotny element! Mam tutaj na myśli nie tylko profilaktykę przeciw
próchnicową ale również ortodontyczną. Zwykle dzięki wczesnej i regularnej profilaktyce nie dochodzi do przedwczesnej utraty zębów mlecznych co zapobiega powstawaniu niektórych wad zgryzu. Dodatkowo przy
profilaktyce wad zgryzu ważna jest tzw. twarda dieta (marchewki, twarde jabłka itp.).
Dziękuję za rozmowę.

ul. Zakopiańska 91
Poznań - Podolany
Godziny otwarcia

Pn-Pt - 10:00-19:00
www.stomatologiabakowscy.pl
REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87

Fizjoterapia
- kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
- rehabilitacja przed i po zabiegach ortopedycznych
- rehabilitacja w geriatrii
- aqavibron

Kosmetologia
- mikrodermoabrazja diamentowa
- liposukcja ultradzwiękowa
- fale radiowe
- mezoterapia bezigłowa
- peeling kawitacyjny
- masaż ajurwedyjski dla Pań
Za godzinę zabiegów 100zł (w godzinie nawet 2-3 zabiegi)
www.leczenieobrzekow.com
Poznań - OGRODY
ul. Swojska 17
Tel : 500 149 530

OD LAT ŚWIADCZYMY DLA PAŃSTWA
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
A TERAZ ZAPRASZAMY TAKŻE NA WIZYTY DO:

ORTOPEDY Z BADANIEM USG
NEUROLOGA
PODOLOGA
DIETETYKA
PSYCHOLOGA
LEKARZA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
info@gabinety-novina.pl
www.gabinety-novina.pl

tel. 61 84 11 100, 665 505 606
ul. Nowina 12A, 60-589 Poznań

Anna Kowalska – Palacz - lekarz dentysta – z doświadczeniem klinicznym z zakresu stomatologii,
rozpoczęła drogę zawodową ponad 6 lat temu. Obecnie leczy pacjentów szczególnie w zakresie stomatologii zachowawczej, pedodoncji/stomatologii dziecięcej/. Przyjmuje zarówno dzieci jak i dorosłych.

Dorota Siwińska – lekarz dentysta – z doświadczeniem klinicznym z zakresu stomatologii, rozpoczęła drogę zawodową ponad 15 lat temu. Obecnie
zajmuje się leczeniem pacjentów szczególnie w
zakresie ortodoncji z uwzględnieniem stawu skroniowo – żuchwowego (okluzja stomatologiczna).
Od kilku lat przekazuje także praktyczną wiedzę lekarzom związanym z moją Stomatologią. Przyjmuje zarówno dzieci jak i dorosłych.
Lekarze wchodzą w skład zespołu osób z pasją skupionych w ramach
mojej Stomatologii. (https://mojastomatologia.pl/).
Obecnie zajmują się leczeniem pacjentów, między innymi w klinice
moja Stomatologia clinic+ (https://mojastomatologia.pl/poznan/).

2000

OKULARY
PROGRESYWNE
Już od

479,ul. Szarych Szeregów 12, PODOLANY

609 377 416
Facebook / OPTYK 2000

LARYNGOLOG
Dr n. med.
Dorota Miętkiewska - Leszniewska

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

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.
Gabinet laryngologiczny:
os. Przyjazni 142, pawilon 142
(wjazd od ul. Mieszka I, za blokiem nr 13)

Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

ul. Obornicka 229 lok.204
60-650 Poznań
(Galeria ARKADA - 2 piętro)
Rejestracja:
tel. +48 61 881 93 42
+48 571 345 323
poznan@mojastomatologia.pl

mojaStomatologia

Optyk

tel. 606 336 975

Szeroki zakres usług:
- laser biostymulacyjny
- wybielanie zębów
- krótkie terminy protezowania
- mała chirurgia
- stomatologia zachowawcza
- umowa z

ul. Grunwaldzka 50

tel. 601 886 019

. Profilaktyka . Leczenie . USG
. Zabiegi chirurgiczne
. Badania laboratoryjne
. Czipowanie . Paszporty
Strzyżenie. Zabiegi kosmetyczne
GABINET WETERYNARYJNY
Kiekrz, Chojnicka 56
tel. 537-765-865
marzec
listopad2020
2015
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SERWIS OPON

AUTOMASZ
Tomasz Turek
Poznań, Ławica 32
(róg ul. Gorzowskiej/Perzyckiej)

ZDOWA
MECHANIKA POJA
TROMECHANIKA
ELEKTRYKA I ELEK
A KLIMATYZACJI
UG
NAPRAWA I OBSŁ
H
CH HYBRYDOWYC
RÓWNIEŻ W AUTA
3D
GEOMETRIA KÓŁ
MPUTEROWA
KO
A
YK
ST
DIAGNO

tel. 61/ 8682-388 kom. 723-188-901
automasz@bosch-service.pl
www.automasz.com.pl

OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
SEZONOWA WYMIANA OPON
PRZECHOWALNIA OPON
POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM
OPONY CAŁOROCZNE
CZUJNIKI CIŚNIENIA DO KÓŁ
! BEZ KOLEJEK

NA ZAPISY !

POZNAŃ Ul. Człuchowska 30A

tel. 61-66-38-567

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
NA CIEPŁE I ZIMNE NAPOJE
ORAZ PRZEKĄSKI

NAPRAWA DRUKAREK
BROTHER - KYOCERA - EPSON
CANON - KONICA - MINOLTA - HP

PIASKOWANIE
OBRÓBKA
CHEMICZNA
ul. Lubowska 53
Poznań - CHROMOWANIE
Smochowice
ŻÓŁTE
tel : 663-683-118
www.przedszkolecudak.pl
biuro@przedszkolecudak.pl

693 485 558

Obornicka 1B, Bytkowo

kseroserwis.eu

info@instalkos.pl

pn.- sob. - 17.00-22.00
niedz. - 17.00-20.00

AUTO GUMA OPON
WYMIANA

SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

WNIOSKI
NA DOTACJE

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH
KOMPLEKSOWA
WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM REGENERACJA FELG

DO 12 OOO ZŁ

na wymianę :
- piecy kaflowych
- kopcióchów na węgiel,
- kotłow i kominków na drewno, pelet

ZAAWANSOWANA ANALIZA GEOMETRYCZNA KOŁA . OPTYMALIZACJA ODCHYLEŃ OD WAGI

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

TEL. 790 80 80 30

Poznań-Smochowice ul. Polanowska 163

kirek55@gmail.com

. .

KARCHER

STOLARSTWO
KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST

O

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

.pl

* panele
* płyta GK
* tapetowanie

SCHODY. SZAFY WNĘKOWE
DRZWI . KUCHNIE . DOMKI

tel. 607 122 521

www.auto-guma.poznan.pl

tel. 515 550 833 - SPEC

510 485 790

TEL. 509-477-288

serwis@kseroserwis.eu

KAWKA- BIS

* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

Wod-Kan Grzewcze i Gazowe
Remont-Awarie-Projekty

Poznań-Strzeszyn Grecki, ul. Teokryta 34

tel. 501 603 440

USŁUGI REMONTOWE

INSTALACJE

DYSPONUJEMY BAZĄ NOCLEGOWĄ

Złotniki - Suchy Las

instalacje wod-kan, c.o. gaz

przedszkolem

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH
OD 50
zł /osobę

SERWIS . SPRZEDAŻ

HYDRAULIK
. małe i rodzinne przedszkole
Ddołącz
. istniejemy
od 2007 roku
do nas
. duzo. zabawy i radosci`
. ciepła i przyjazna atmosfera
`
. wychowanie według tradycyjnych
wartosci
.
. DZIECKO jest dla nas najwazniejsze
MALARNIA
. rekrutacja trwa przezPROSZKOWA
cały rok

TRANSMISJA WSZYSTKICH
NAJWAŻNIEJSZYCH
WYDARZEŃ SPORTOWYCH

L
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R
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ST

D

W

E

O

R

A

tel. +48 601 917 516
www.stolarstwoszudera.pl

POLEROWANIE
WYPRAWKI LAKIERNICZE
RENOWACJA LAMP
pl

ud-car.
kontakt@b

AKUMULATORY. PŁYNY. OLEJE . FILTRY . CHEMIA. KOSMETYKI
CZĘŚCI I AKCESORIA DO WSZYSTKICH
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
. ZAWIESZENIA . OŚWIETLENIE
UKŁADY: . HAMULCOWE
. WYDECHOWE . SPRZĘGŁA
. ELEKTRYKA
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA, DOWÓZ DO KLIENTA
Zapraszamy
tel: 517 176 070
pon - pt 08 - 17, sob 10 - 13
517 183 204
ul. Sułowska 24, Poznań - Smochowice
61 281 75 56

CZĘŚCI SAMOCHODOWE - różne marki
Przeźmierowo-Baranowo tel. 888-733-696

ZAKŁAD TAPICERSKI
MEBLE TAPICEROWANE
NOWE I NAPRAWA
Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17
tel. 61 821 - 96 - 45
kom. 602 - 180 - 551

2015
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przy ul. Budowlanych 3 przez 24h/7dni w tygodniu

N

ÓW! 14

SKŁAD
WĘGLA
W IS O
PO

C”

- węgiel eko groszek
SERWIS - groszek
OPON
- kostka
- miał gruby
Pralnia
Dywanów
- miał
www.milowski.pl
Możliwość złożenia zamówienia na stacji paliw
- orzech

SE
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ATRAKCYJNE CENY

62-081 Baranowo, ul. Budowlanych 5

• OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
• WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
marzec 2020
listopad
2015
• PRZECHOWALNIA OPON

TRANSPORT NA TERENIE
POZNANIA I OKOLIC

GRATIS!!!

przy zamówieniu min 1tony

tel. 61 814-22-73
kom. 797-986-878

GODZINY OTWARCIA pn.-sob. 8:00-16:00
marzec
listopad2020
2015
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CENTRUM STOMATOLOGII NA SMOCHOWICACH

70 LAT TRADYCJI

Tomograf 3D
Skaner 3D
Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand
Zmień z nami Swój uśmiech dzięki

`
`
Koscierzynska
30

727 430 480
maternadental.pl

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

Zniżki w OC i AC do

70%

www.szybysamochodowepoznan.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR W POZNANIU

NAGROBKI Z GRANITU
ul. Dąbrowskiego 139

Zadzwoń by poznać ofertę! 730 268 533

(przed pętlom tramwajową Ogrody)

61 8436 237

lub napisz: sobkowiak.ubezpieczenia@gmail.com

601 999 551

www.nagrobki-wicherek.pl

ul. Lubiatowska 1, 60- 439 Poznań

.

.

WYNAJEM - WYPOZYCZALNIA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

o

tani

dodge challenger - bmw f11 - oraz inne marki

16

marzec 2020
listopad
2015

(Obok Chaty Polskiej)

www.diamondemily.pl

be
kart z blokad
y
kred
ytow
ych

788 008 006

USŁUGI KRAWIECKIE

