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WYNAJEM I SERWIS

514 041 959

www.toalety-przenosne-poznan.pl

SYSTEMY

NAWADNIANIA
DRENAŻE
MONTAŻ
NAPRAWY
PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

605 217 212

simon130@wp.pl

Wycinanie i pielęgnacja drzew;
skracanie formowanie drzew;
usuwamy korzenie;
wykonujemy usługi ogrodnicze;
usługi rębakiem do 10 cm średnicy gałęzi;
używamy technik alpinistycznych lub podnośnika;

OGRODY

511 284 420

ODBIÓR
ODPADÓW
PRZEMYSŁOWYCH
tel : 503 012 186
odpady@eco-cars.pl

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY
MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ

MALOWANIE
konkurencyjne niskie ceny
szybko i solidnie
zniżki dla seniorów

10%

608 778 112

Szkolenia BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC
Dokumentacja BHP (IBWR, BIOZ, postępowanie powypadkowe itp.)
Dokumentacja PPOŻ (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, opinie itp.)
Outsourcing z zakresu BHP i PPOŻ podmiotów i instytucji
Audyty z zakresu BHP i PPOŻ
Nadzory budowlane z zakresu BHP i PPOŻ
biuro@globes.pl

www.globes.pl

tel: 601 256 076

Biuro Nieruchomości
„Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego”.
(Oscar Wilde)

Piątkowo

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
TACHOGRAFY
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Wydawca
i Biuro Ogłoszeń
Golęczewo
Agnieszka
Juskowiak29
Szosa Poznańska
tel. 505 528 144
tel.biuro@fachowcywmiescie.pl
61 811 6076 kom. 601 781 930
www.fachowcywmiescie.pl
www.legalizacje.pl
Poznań, ul. Dedala 5

ANTENY

Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a
mają coś ciekawego do zaoferowania.
Agnieszka Juskowiak
Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować pod nr telefonu:
505-528-144 lub na e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl.
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Sprzedaży
Kupna
Wynajmu
domów, mieszkań, lokali oraz gruntów.
Pomagamy w regulacjach prawnych nieruchomości,
podziałach oraz przekształceniach gruntów.

rozwód, separacja, podział majątku
władza rodzicielska, adopcja, alimenty
spadki - nabycie, zachowek, testamenty
darowizna, nieruchomości, egzekucja
odszkodowania, odwołania, ZUS i inne
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tel: 534 101 211
ul. Jachtowa 5A 60-480 Poznań
e-mail: biuro.myspot@gmail.com

DO

Radca Prawny
Beata Kruczek-Kałuska

Ś WIA DCZ

AUTA KOZŁOWSKI
Przeźmierowo ul. Ogrodowa 86

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.

PRANIE
ORAZCHEMICZNA
CZYSZCZENIE
OBRÓBKA

DEKODERY
SERWIS

Co słychać na Podolanach - czerwiec/lipiec 2020.? Elżbieta Sobkowiak, przewodnicząca Zarząd
Osiedla Podolany przedstawia w tym numerze gazety efekty wizji lokalnej władz miasta w postaci
kolejnych projektów: budowa ronda Zakopiańska/Druskienicka/Jasielska i Jasielska/Jasielska, stacji
kolei metropolitarnej Druskienicka, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 62, projektów budowy
wiaduktów kolejowych w ciągu ulic Lutycka i Golęcińska.
Warto zapoznać się z artykułem Ewa Manthey, doradcy ds. nieruchomości Międzynarodowego
Biura RE/MAX Experts pt.” 5 sposobów na ogłoszenia, które sprzedają nieruchomości”. Autorka zwraca
uwagę na kluczowe informacje o nieruchomości i zwięzłą redakcję ogłoszenia, sposób wykonania zdjęć,
wskazanie głównego atutu oferty oraz wyróżnienie na tle konkurencji.

MALARNIA PROSZKOWA
KARCHER
PIASKOWANIE

TELEWIZORY
MONTAŻ
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Porady prawne, reprezentacja w sądzie:
oferuje kompleksowe usługi
oraz profesjonalne doradztwo w zakresie:
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Miesięcznik zachodniego Poznania
nakład: 14.000 szt.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

EN

Motto numeru:

klimatyzacja
automatyka do bram
.
bramy garazowe
systemy alarmowe
domofony

501 791 623

Mechanika samochodowa - pełen zakres usług
Auto zastepcze
na czas naprawy
,
Klimatyzacja - pełen serwis
Diagnostyka komputerowa
Ozonowanie

- art. dla psów, kotów
- karmy dla gryzoni,
ptaków i ryb

Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MARKI ROMET
systemy fotowoltaiczne
• bezpłatna wycena
• bezpłatny audyt

Dariusz sobalaK

601 85 85 75

e-mail: kancelaria_kaluska@wp.pl

KALORYFERY GRZEJNIKI
MARKOWE NOWE I UŻYWANE

. zasobniki/bojlery
. piece
. wymienniki
. bufory
. palniki
. pompy

500 200 478

tel. 609 470 998

SKLEPY
ZOOLOGICZNE

Kancelaria 601 999 570

61 8 193 076
godz. otwarcia: pn-pt 8:30-17:00, soboty 7:30-12:00

GABINET
WETERYNARYJNY
Szczepienia profilaktyczne
Diagnostyka laboratoryjna
Zabiegi chirurgiczne

ul. Literacka 45

zwierząt małych i egzotycznych

722-153-231
ul. Szarych Szeregów 12/13

669-164-359

669-264-112

723-264-112

ul. Szarych Szeregów 12/13

mail: biuro@superclima.pl
tel: 692-492-268

15% rabatu na wszystkie rowery z kolekcji 2015

POZNAn UL. STRZESZYnSKA 89-91

PODNOŚNIK REMONTY
SERWIS
PODNOŚNIK KOSZOWY
KOSZOWYOPON P O K O J E
WYCINANIE
WIISPRZYCINANIE

O 604
tel.R608 443

sierpień
2020
listopad 2015
POZYTYWNYCH
EGZAMINÓW!

SE

N

2

PONAD 70%

DRZEW I KRZEWÓW
PO

OSK „ZAWODOWIEC”

tel. 608 443 604

• OPONY NOWE I BIEŻNIKOWANE
• WYMIANA Z LETNICH NA ZIMOWE
• PRZECHOWALNIA OPON

KREDYTY FRANKOWE - unieważnienie umów!

KUCHNIE
Pralnia
Dywanów
ŁAZIENKI
www.milowski.pl

Kontakt telefoniczny:

tel. 602-370-190
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Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Kaczmarka - koparki „weszły w teren” i rozpoczęły
się roboty ziemne. Na razie etap I - od osiedla
domków do ul. Drwęskiego, ale trwa procedura
uzyskania pozwolenia ZRiD na etap II inwestycji,
do ulicy Omańkowskiej. Równie dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Lubieńskiej i Dukielskiej - została już położona nowa nawierzchnia
ul. Lubieńskiej. Tak więc nasze działania rozpoczęte w 2016 wygraniem PBO na budowę ul. Dukielskiej zbliżają się ku szczęśliwemu końcowi.
Rozstrzygnięto przetarg na malowanie SP62 w ramach wygranego w zeszłym roku Budżetu Obywatelskiego. Trwa malowanie korytarzy, biblioteki szkol-

nej, remont najbardziej zniszczonych sal lekcyjnych
i łazienki na I piętrze oraz wymiana oświetlenia.
Otrzymaliśmy też informację o zakończeniu przetargu w Aquanet S.A. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zakopiańskiej. Dzięki
wsparciu przew. Rady Miasta znalazły się środki
na likwidację zlewni wody w najniższym punkcie
tej ulicy, przy jednoczesnej budowie sieci sanitarnej. Planowane rozpoczęcie robót jesienią br. (co
niestety wiąże się z częściowym zamknięciem ul.
Zakopiańskiej i Biskupińskiej).

26 czerwca odbyła się wizja lokalna w terenie z
udziałem prezydenta Mariusza Wiśniewskiego,
przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza oraz dyrektorów wydziałów urzędu. Byliśmy na stacjach kolei metropolitalnej: Strzeszyn,
Podolany oraz planowanej Druskienicka, rozmawialiśmy o rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 62
oraz ważnych dla mieszkańców sprawach związanych z ruchem drogowym - planowanym rondem
na skrzyżowaniu ulic Zakopiańska/Druskienicka/
Jasielska oraz Jasielska/Jasielska. Naszą intencją
było pokazanie władzom miasta, jak bardzo rozwija się południowa część Podolan i że w ślad za tą
rozbudową muszą iść inwestycje miejskie. Uzyskaliśmy od pana prezydenta potwierdzenie planów
rozbudowy SP62, pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, w pierwszej kolejności nastąpi wyburzenie
pawilonu i postawienie w jego miejsce 2-piętrowego budynku salami lekcyjnymi i przedszkolnymi.
Nie tracimy nadziei, że środków starczy również
na budowę auli wraz z filią Biblioteki Raczyńskiech i że prace prowadzone będą równolegle.
Dwa dni później odbyło się zdalne spotkanie robocze przedstawicieli Osiedli Podolany i Strzeszyn
z prezydentem p. Wiśniewskim oraz dyrektorami
ZDM, WGN i PIM w sprawie trwających prac nad
projektem budowy wiaduktów kolejowych w ciągu
ulic Lutycka i Golęcińska wraz przebudową układu
drogowego. Złożono już wniosek o decyzję środowiskową dla tej inwestycji i intensywnie trwają
prace projektowe. Planowany termin zakończenia
projektu - wrzesień 2021.

pergolemarkizy.pl

696 013 579
Pergola Premium

Pergola Form

Pergola Lamelowa

Markizy Tarasowe

Pergola Soft

Przeszklenia

Zapraszamy do naszego salonów
Pn.- Pt 10:00 - 18:00, Sob. 10:00 - 14:00
Skórzewo, ul. Poznańska 52
Baranowo, ul. Szamotulska 26J (przy rondzie)

Przygotowujemy projekt nasadzeń drzew wzdłuż
ul. Jasielskiej, na które chcemy zdobyć środki w tegorocznej edycji.

www.moniverti.pl

ŻALUZJE

! BARDZO DZIĘKUJEMY !
wszystkim mieszkańcom za wysoką frekwencję w wyborach na Prezydenta RP - zabrakło nam niewiele, aby
otrzymać nasadzenia drzew w nagrodę od Miasta.

Elżbieta Sobkowiak, Przew. Zarządu Osiedla Podolany.
Frekwencja na osiedlu Podolany w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.
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DUDA Andrzej Sebastian

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204

195

24,53%

75,47%

196

20,46%

79,54%

197

27,69%

72,31%

(GALERIA ARKADA, 2 piętro
nieopodal RONDA OBORNICKIEGO
naprzeciwko marketu ALDI)

198

23,11%

76,89%

Średnia

23,95%

76,05%

sierpień
listopad 2020
2015

D

II tura

I tura
Do 12:00

tel. +48 571- 345 - 323
www.mojaStomatologia.pl/poznan

VERTICALE

OSŁONY WEWNĘTRZNE
JAZ
DO

Uważajcie na siebie i dobrych sierpniowych wakacji!

.

ROLETY

NA

Zwyciężyły osiedla Ławica i Strzeszyn,
które otrzymają po 83 nowe drzewa - gratulujemy!

.

R

Letnie miesiące, choć kojarzą się z wakacjami, są
dla Zarządu Osiedla Podolany - jak co roku - bardzo pracowite. Tworzymy budżet osiedlowy na
kolejny rok, składamy wnioski grantowe, przygotowujemy wnioski do Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego, rozpoczęły się też konsultacje
nt. zmian w studium zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Wnioski należy
złożyć do końca sierpnia, mogą to zrobić także
zainteresowani mieszkańcy. Jest to ważne, bo
wyznacza kierunki urbanistyczne rozwoju osiedla i miasta. Szczegóły można znaleźć na MPU.PL

ZAPRASZAMY DO SALONÓW
SOBOTA 10 - 14
10 - 18
SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52
PN -PT

tel. 696 013 579

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J (

przy rondzie

)
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5 sposobów na ogłoszenia, które sprzedają nieruchomości
Ponad 90 % kupujących dom, mieszkanie, działkę czy lokal, swoje poszukiwania zaczyna od przeglądania internetowych portali ogłoszeniowych.
Dlatego oferując na sprzedaż nieruchomość,
Twoja oferta po prostu musi się tam znaleźć.
Zanim zabierzesz się za tworzenie opisu, zastanów do kogo jest adresowane Twoje ogłoszenie.
Dlaczego? Ponieważ dopasowując je do grupy
zainteresowanych, masz większą szansę na znalezienie faktycznego kupca, a nie tylko „oglądacza”.
Publikacja to etap końcowy. Pamiętaj, że
na
zainteresowanie
swoim
ogłoszeniem
masz dosłownie parę sekund, dlatego warto się przyłożyć żeby jak najwięcej osób
zechciało zadzwonić i umówić się na prezentację.

20
LAT

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

Kluczowe informacje
W pierwszej kolejności zbierz wszystkie niezbędne
informacje na temat domu, mieszkania, działki czy
lokalu dot. parametrów technicznych,sąsiedztwa,
infrastruktury itp. Wypełnij jak najwięcej rubryk
na portalu ogłoszeniowym, koniecznie umieść informacje o: lokalizacji,cenie, metrażu, stanie budynku, liczbie pomieszczeń, technice wykonania,
mediach, dostępności, wyposażeniu. Im więcej informacji, tym lepiej dla oferty. Skorzystaj z możliwości portalu i uzupełnij skrupulatnie dostępne pola.

zdjęcie tytułowe i to ono decyduje, czy ktoś wejdzie
w szczegóły ogłoszenia, czy nie. Zanim zabierzesz
się za robienie zdjęć przygotuj pomieszczenia. Usuń
fotografie ze ścian, rodzinne pamiątki , bibeloty. Po
prostu zrób przestrzeń.

Zwięźle i na temat

Wskaż główny atut

Nie pisz wypracowania. Unikaj zbitego tekstu. Stosuj akapity , pogrubienia i zmianę czcionki. Jeśli
chcesz zaprezentować kilka danych, użyj wyliczeń,
punktorów- są bardziej przejrzyste i systematyzują
tekst. Nowe wątki zaczynaj od akapitów, które nie
zawierają więcej niż 6 linijek. Użytkownicy portali zapoznają się z tekstem wybiórczo, oznacza to,
że przyswoją ok. 20% treści. Jeśli tekst będzie”nieprzyjazny dla oka”, mało kto dotrwa do końca. Stosuj zasadę od ogółu do szczegółu. Trzymaj
się faktów i pisz prawdę, ona i tak wyjdzie na jaw.
Jeżeli mieszkanie jest do remontu, napisz o tym.
Wspomnij o atutach: balkonie, piwnicy, parku w pobliżu… Spróbuj się wyróżnić, ale zawsze w zgodzie
ze stanem faktycznym, nie koloryzuj. Daruj sobie
zdrobnienia i infantylny styl np.: mieszkanko, przytulne pokoiki, śniadanka na balkonie, stryszek. Pisz
konkretnie, od siebie, unikaj marketingowego slangu. Używaj prostego języka, nie każdy musi wiedzieć
czym jest np.” balkon francuski”. Zdania buduj tak,
by unikać strony biernej, wtedy czytają się szybciej
i łatwiej, np. „50 m od przystanku- wszędzie blisko”, zamiast „Bliskość przystanków tramwajowych
gwarantuje sprawne połączenie z centrum miasta”.

„Dom na Podolanach” , „dom na Smochowicach”takich ogłoszeń jest wiele, prawda? Dlatego żeby się
wyróżnić, pomyśl, jaka jest kluczowa zaleta Twojej
nieruchomości i umieść ją w opisie. Oprócz wskazania samego atutu, pokaż korzyć jaką niesie. Np.
„dom blisko jeziora” to synonim spokoju, wytchnienia i relaksu. „Mieszkanie w centrum”to bliskość
uczelni i infrastruktura itp.

Zdjęcia
Nawet najlepsza oferta zostanie niezauważona jeśli
nie zawiera zdjęć. Postaw na profesjonalizm. Jeśli
nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie eksperymentuj.
Amatorskie zdjęcia, często nieprzygotowanych pomieszczeń i otoczenia, mogą skutecznie odstraszyć.
Nie da się ukryć, że na portalach ogłoszeniowych
sporo ofert to zdjęcia robione na szybko i bez przemyślenia. W pierwszej kolejności rzucają się w oczy
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Zdjęcia z drona świetnie pokazują działkę

Wyróżnij się na tle konkurencji
Wiele ofert jest do siebie podobnych i ginie w
gąszczu ogłoszeń. Możesz dołączyć prezentację na
YouTube, spacer wirtualny, zdjęcia 3D, film z drona. W ofertach lokali usługowych istotne mogą
okazać się rzuty i przekroje. Prezentując działkę,
wspomnij o jej przeznaczeniu, jeśli jest objęta
miejscowym planem, wskaż wytyczne planu, dostępność mediów. Zdjęcia albo filmik z drona też
się świetnie sprawdzi przy prezentowaniu działek.

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:

Nie wiesz od czego zacząć sprzedaż?
Postaw na porządek.
Wyczyść kuchnie i łazienkę ze zbędnych rzeczy.

-systemy nawadniające
DOPIEWIEC
-drenaże

kora sosnowa 60l - 8,00zł

tel. 798 673 567, 61 89 43 158

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

REGENERACJA CZĘŚCI DO MASZYN
BUDOWLANYCH ROLNICZYCH I INNYCH

511 611 997
Zdjęcia nieruchomości, które przeszły metamorfozę z Ewą Manthey

0<&,(

HOHZDFML NRVWNLEUXN
GDFKyZNL RJURG]HĔ


(NR 'RP 

www.profmar.pl
REGENERACJE KORPUSÓW skrzyń przekładniowych, obudów przednich mostów, układów zawieszenia
KOMPLEKSOWE NAPRAWY mechanizmów
DORABIANIE NOWYCH

części czy podzespołów jak: sworznie, tuleje, wały, prototypy

TULEJOWANIE ZUŻYTYCH otworów w ramionach, łyżkach, wysięgnikach, układach zawieszenia narzędzi
USŁUGI TOKARSKIE DO ø 600x2000 PRACE ŚLUSARSKIE i NIETYPOWE
CAT

VOLVO

LIEBHERR

FENDT

MF

JOHN DEERE

CLAAS i inne
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PROFMAR
Adam Marczyński

ul. 23 Października 20
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. +48 500-700-960
biuro@profmar.pl
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INSTALACJE

Wod-Kan Grzewcze i Gazowe
Remont-Awarie-Projekty

510 485 790

info@instalkos.pl

UKŁADANIE KLINKIERU
PŁYTEK, MALOWANIE
IZOLACJE ZEW/WEW

515 196 107

ANTENY

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

602-814-317

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

0<&,(2.,(1
(NR 'RP 

ZZZHNRGRPSO

-Tanie nagrobki granitowe już od 1600zł
Do 3 lat gwarancji!
-Parapety, schody, blaty kuchenne
w cenie już od 350zł/m2
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ZAKŁAD TAPICERSKI

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

MEBLE TAPICEROWANE
NOWE I NAPRAWA
Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17

696 017 449

tel. 61 821 - 96 - 45
kom. 602 - 180 - 551

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)

T 10 %tów
UePmUerSytów ii preonwcyisżej
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tel. +48 601 917 516
www.stolarstwoszudera.pl

www.robpol.net

dachyhajto@wp.pl
www.dachyhajto.pl

Zakres usług:

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

WYKONYWANE USŁUGI DEKARSKIE-BLACHARSKIE:

-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

i nasad wiatrochronnych

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

Udzielamy gwarancji!

tel. 664 135 832

WOJCIECH BUTOWSKI

tel. 693-162-698
8
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e-mail:biuro@robpol.net

Maciej Hajto
tel. 601 265 141

REMONTY
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

owo
Fach

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

!

nne
umie

is

Wypłata ZUS

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

Michał Bartoszkiewicz

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

Kremacja

www.nagrobkipoznan.pl

Usługi Kominiarskie

USŁUGI ELEKTRYCZNE

Przewozy

608 014 136

STOLARSTWO
SCHODY. SZAFY WNĘKOWE
DRZWI . KUCHNIE . DOMKI
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Usługi pogrzebowe

ul. Sprzeczna 1, Suchy Las

* panele
* płyta GK
* tapetowanie

tel. 515 550 833 - SPEC

Trumny - Wieńce - Wiązanki

RATY

USŁUGI REMONTOWE
* malowanie
* szpachlowanie
* układanie płytek

na

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ
. zawilgocone mury .
. zalane pomieszczenia .

. prawidłowe odwodnienia (rynny) .
tel. 602-370-190

systemy fotowoltaiczne
Posiadam w sprzedaży
moduły fotowoltaiczne takich firm jak:

AE SOLAR . ASTRONERGY
JA SOLAR . LONGI . VIESSMANN

tel. 601-770-642

oraz falowniki firmy Fronius oraz SAJ Sununo
SPRZEDAŻ KONTENEROWA I PALETOWA

. ceny hurtowe .

601 85 85 75

BRUDNA
ROBOTA
Aleksander Zaporowski
TERENY ZIELONE
trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja
nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje
( np. drewutnie, podbitka dachowa, meble ogrodowe)

DACH I ELEWACJA - mycie, konserwacja, malowanie
BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

OGRODZENIA
- systemowe
- drewniane
- panelowe
- siatki

www.brudna-robota.pl

BRUKARSTWO
- nowe powierzchnie
- mycie kostki

506 122 506
sierpień
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Bezpłatna rehabilitacja w POSUM
Starsi mieszkańcy i mieszkanki Poznania mogą
zapisać się na darmową rehabilitację w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Aby skorzystać z zabiegów, trzeba mieć
skierowanie od lekarza. Rejestracja już ruszyła.
Z oferty mogą skorzystać kobiety w wieku 50-59
lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat, którzy są aktywni zawodowo lub są w wieku produkcyjnym
i mają zamiar podjęcia aktywności zawodowej.
Każdy, kto zapisze się do programu, będzie miał możliwość skorzystania z minimum 100 zabiegów reha-

Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

bilitacyjnych w ciągu 20 dni roboczych oraz z dwóch
porad lekarza: pierwsza wizyta będzie kwalifikacyjna, a druga odbędzie się po zakończeniu rehabilitacji.

Dr n. med.
Dorota Miętkiewska - Leszniewska
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.

Uwaga: żeby wziąć udział w programie, trzeba mieć
skierowanie do szpitala na Dzienny Oddział Rehabilitacyjny od lekarza rodzinnego POZ lub od lekarza
specjalisty.
Rejestracja pod numerem telefonu 519 773 049,
osobiście lub mailem: WPR50@posum.pl.Przy zapisywaniu należy podać nazwę programu: Wielkopolski
program rehabilitacji w POSUM, 50+, program unijny.

LARYNGOLOG

Rehabilitacja w POSUM jest bezpłatna dla pacjentów, dofinansowana z Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
AW

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

ul. Grunwaldzka 50

tel. 601 886 019

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

Konsultacje laryngologiczne przez cały tydzień

BIELIZNA NOCNA
W maju otwarte:
Pn-Pt: 10-17
Sob: 10-14

piżamy
szlafroki:
męskie
damskie
dziecięce

25 lat na rynku
https://www.facebook.com/Kolis-Bielizna-Nocna-748412141973352/

tel. 606 336 975

Poznań, ul. Ściegiennego 47
tel: 61 662 03 76

(przy Cmentarzu Górczyńskim)

Optyk

2000

Okulary progresywne
do

FOTOGRAFIA

70%

zniżki

Soczewki barwione z korekcją
Okulary sportowe z korekcją
Badanie wzroku
Wszystkie usługi optyczne

ul. Szarych Szeregów 12, PODOLANY

ul. Powstańców Wielkopolskich 89, 62-002 Suchy Las
667 232 373
Żłobek czynny od 6:00 do 17:00

american restaurant
dowÓz
do klienta

*
*
imprezy

transmisje
sportowe

okolicznoŚciowe

609 377 416
Facebook / OPTYK 2000

BĄKOWSCY
pełen zakres usług
cyfrowy rtg
ORTODONCJA
ul. Zakopiańska 91
Poznań - Podolany
Godziny otwarcia

Pn-Pt - 10:00-19:00
www.stomatologiabakowscy.pl
REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87
10
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PROTEZY
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie),
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste
(przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe),
Szkieletowe: podniebienie sztuczne
zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywo,

ZĘBOWE
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła
wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie,
Mikroprotezy (do 2 zębów),
Naprawy protez
ZĘBY: WYSOKA ESTETYKA, TWARDOŚĆ

Poznań-Smochowice, ul. Sianowska 77 wt. i czw. 16:00-20:00

tel. 518 268 039 po 14:00

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

sierpień
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AUTO GUMA OPON
WYMIANA

KUPON
RABATOWY

SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH
KOMPLEKSOWA
WYWAŻANIE KÓŁ Z TESTEM DROGOWYM REGENERACJA FELG
ZAAWANSOWANA ANALIZA GEOMETRYCZNA KOŁA . OPTYMALIZACJA ODCHYLEŃ OD WAGI

Bardzo krótki czas schnięcia

tel. 607 122 521

www.auto-guma.poznan.pl
poniedziałek-piątek 9:00-17:00
soboty 9:00-13:00

Nowoczesna metoda czyszczenia aktywną
pianą pozwala na wyczyszczenie sofy, kanapy
czy dywanu bez użycia wody. Dzięki temu czas
schnięcia dywanu wynosi zaledwie 30 minut,
a czas schnięcia tapicerki meblowej od 2 do
kilku godzin.

30zł !!!

ODGRZYBIA
N
KLIMATYZ IE
ACJI
SAMOCHOD
OWEJ

POZNAŃ U
l. Człuchow
sk

a 30
tel. 61-66
-38-567

Poznań-Smochowice ul. Polanowska 163

KARCHER

.pl

d-car.pl

u
kontakt@b

materiałów takich jak np. wełna. Dzięki temu
również dywany wełniane bardzo dobrze
podlegają czyszczeniu bez ryzyka uszkodzenia
runa dywanu.

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

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ JEŹDZIĆ

Efekt czyszczenia
– skuteczne usuwanie zabrudzeń
Aktywna Piana doskonale rozpuszcza brud
dzięki czemu efekt czyszczenia jest bardzo

Pranie tapicerki samochodowej
Renowacja skór samochodowych

MECHANIKA

Wymiana części eksploatacyjnych
(ﬁltry, oleje, klocki hamulcowe, sforznie, przeguby itp.)

tel. 577-702-027

tel. 885-639-187

Poznań-Podolany, ul. Biecka 2
(naprzeciwko kościoła na Podolanach)

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

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

PROFESJONALNIE I SZYBKO
W ROZSĄDNEJ CENIE

Tel. 698 982 443

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY
dobry. Używając oryginalnych środków
i urządzeń czyszczących przywracamy
brudnym meblom oraz dywanom żywość
kolorów i nowy, czysty wygląd. Powierzchnie
czyszczone naszą metodą nie są przemoczone.

Możliwość czyszczenia dywanów wełnianych
Środki używane podczas czyszczenia Aktywną
Pianą są certyfikowane i bezpieczne dla delikatnych
12
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ZAMÓW SKUTECZNE CZYSZCZENIE AKTYWNA PIANA!
`
`
CZYSZCZENIE :
- Tapicerki Meblowej
( kanapy, sofy, krzesła)
- Dywanów
( sztuczne, wełniane)
- Wykładzin Dywanowych
POZNANSPRZATANIE.COM

..
..
..
.

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

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

PRALNIA

.. 7
8

00 -

00 -

19 00
14 00

Dla Klientów z tą reklamą 10% rabatu na czyszczenie i pranie odzieży
sierpień
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Villa Mare to ekskluzywne apartamenty nad morzem, położone
w Grzybowie koło Kołobrzegu. Do Państwa dyspozycji basen
z podgrzewaną wodą, rozległy ogród z placem zabaw dla dzieci,
parking. Obiekt jest otwarty cały rok.
Zapraszamy

CENTRUM STOMATOLOGII NA SMOCHOWICACH

70 LAT TRADYCJI

Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand

ul. Bluszczowa 5
Grzybowo/Kołobrzeg

tel: +48 721 150 880
www.villamare.com.pl

Tomograf 3D
Skaner 3D

727 430 480

`
`
koscierzynska
30

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
(przed pętlom tramwajową Ogrody)

61 8436 237

601 999 551

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

ul. Lubiatowska 1, 60- 439 Poznań

(Obok Chaty Polskiej)

www.nagrobki-wicherek.pl

www.diamondemily.pl

CZYSTO - TANIO - FACHOWO

usługi remontowo-budowlane
.
..
..
.
.
malowanie, tapetowanie
szpachlowanie
płyty gk, sufity podwieszane
panele podłogowe
montaz, osadzanie drzwi I OKIEN
prace instalacyjne wod.kan i c.o.

604 454 899

16

sierpień
listopad 2020
2015

USŁUGI KRAWIECKIE

