
514 041 959

www.odpady-skip.pl

WYWÓZ GRUZU I ŚMIECI
Kontenery: 1,7m³ do 14m³

TOALETY PRZENOŚNE
WYNAJEM I SERWIS

www.toalety-przenosne-poznan.pl
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608 778 112
10% zniżki dla seniorów

konkurencyjne niskie ceny
MALOWANIE 

szybko i solidnie

511 284 420511 284 420
OGRODY

używamy technik alpinistycznych lub podnośnika;

Wycinanie i pielęgnacja drzew;

skracanie formowanie drzew;

usuwamy korzenie;

wykonujemy usługi ogrodnicze;

usługi rębakiem do 10 cm średnicy gałęzi;

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

ODBIÓRODBIÓR

PRZEMYSŁOWYCHPRZEMYSŁOWYCH
ODPADÓWODPADÓW

605 217 212
simon130@wp.pl

SYSTEMY 
NAWADNIANIA
SYSTEMY 

NAWADNIANIA
DRENAŻEDRENAŻE

MONTAŻ
NAPRAWY

PRZEBUDOWY
KONSERWACJA

PRZYGOTOWANIE SYSTEMU
DO PRACY

MASZ PROBLEM Z WODĄ?
ZADZWOŃ
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www.fb.com/fachowcywmiescie/

Ławica  Ogrody  Wola  Krzyżowniki-Smochowice  Kiekrz  Strzeszyn  Podolany  Suchy Las

www.mojaStomatologia.pl/poznan
Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204 (GALERIA ARKADA, II ptr - nieopodal RONDA OBORNICKIEGO, naprzeciwko marketu ALDI)

tel. +48 571 345 - 323  

Co słychać na Osiedlu Podolany?  str. 10
List w butelce  str. 11

Najczęstsze błędy w wychowaniu dzieci  str. 12
Mieszkanie od dewelopera czy „z drugiej ręki”?  str. 16
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KALORYFERY GRZEJNIKI
MARKOWE NOWE I UŻYWANE

zasobniki/bojlery
piece
wymienniki
bufory
palniki
pompy

500 200 478
61 8 193 076

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

.

.

.

.

.
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ANTENY

z tą gazetk
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10%
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TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

tel. 609 470 998

Przeźmierowo ul. Ogrodowa 86      
AUTA KOZŁOWSKI

Auto zastepcze na czas naprawy,

Diagnostyka komputerowa
Ozonowanie

Klimatyzacja - pełen serwis

Mechanika samochodowa - pełen zakres usług

ul. Rynkowa 88

CZYSZCZENIE 
CHEMICZNE

MAGIEL
PRANIE WODNE

PRASOWANIE ODZIEŻY

USŁUGI KRAWIECKIE

tel: 507 067 176

EKO-PRALNIA

JESTEŚMY OTWARCI!

Szczepienia pro�laktyczne

Diagnostyka laboratoryjna

Zabiegi chirurgiczne
zwierząt małych i egzotycznych

GABINET  WETERYNARYJNY

ul. Szarych Szeregów 12/13669-264-112 723-264-112

tel. 608 443 604
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEWA
KOSZOWY 

tel. 608 443 604

PODNOŚNIK

tel: 517-664-416

os. Lotnictwa Polskiego 109

wt.-sob.  6-19.00,  niedziela otwarte

(budynek Bystry)

GOFFRE 
                     BRUKSELSKIE

PIWO
     BELGIJSKIE

CZEKOLADKI
                     BELGIJSKIE

         LODY
                                  DOMOWE

BELGIJSKIE

BISTRO

OGRÓDEK
! OTWARTE !

Zabronione przed 18 rokiem życia.
Alkohol nie jest dobry dla zdrowia.

SPRZEDAŻ:
drewna kominkowego i opałowego

PRODUKCJA:
faszyna, stęple budowlane oraz więźba dachowa

DODATKOWO WYKONUJEMY:
wycinkę drzew, wykaszanie traw, 
pielęgnacja parków i ogrodów,
odśnieżanie dachów

TRANSPORT
z dowozem 
na miejsce

Dąb, buk, jesion, grab, olcha, brzoza, osika, sosna, świerk oraz gałęziówka liściasta iiglasta.
Drewno w postaci wałków 120cm, klocków lub rąbane.

TANI OPAŁ

667 176 595
690 645 191
665 347 281

oraz stawianie ogrodzeń
z siatki i z płyt betonowych

.

automatyka do bram
bramy garazowe

systemy alarmowe
domofony

klimatyzacja
automatyka do bram

bramy garazowe
systemy alarmowe

domofony

klimatyzacja

.

coroczne, obowiązkowe
sprawdzanie szczelności
czujnikiem gazowym

montaż kuchenki 
i płyty gazowej

naprawa i przeróbki 
instalacji gazowej

główna próba szczelności

wraz z wpisem w kartę gwarancyjną
Podłączenia sprzętów wykonane są
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rolety materiałowe
rolety dzień i noc
rolety na okna dachowe
rolety rzymskie
plisy
panele przesuwne (panel track)
żaluzje drewniane
żaluzje aluminiowe
verticale
refleksole

OSŁONY WEWNĘTRZNE

www.moniverti.pl

ŻALUZJE    ROLETY    VERTICALE. .

  POMIA

R

GRATIS

        D
O

JA
ZD

   WYCENA

.

.
.

tel. 696 013 579

696 013 579
www.moniverti.pl

Pergola Premium Pergola Form Pergola Lamelowa

Pergola Soft PrzeszkleniaMarkizy Tarasowe

biuro@moniverti.pl

biuro@moniverti.pl

pielegnujemy
`ogrody

696 078 470
planta-decor.pl

INSTALACJE 
FOTOWOLTAICZNE

Z GRUPY CYFROWY POLSAT
PARTNER

Dzisiaj masz wybór 80% czy 100% ? 

Jako jedyni na rynku oddajemy 100% energii, 

wyprodukowanej przez Twoją instalację.

Zapewniamy kompleksową obsługę
w zakresie uruchomienia 

Państwa własnej instalacji fotowoltaicznej! 

W ofercie:
  Trzy porównawcze projekty

instalacji fotowoltaicznej do wyboru

 Szybki i profesjonalny montaż

Bezpieczeństwo, staranność oraz pełna opieka 
serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna 

 Pomoc w zakresie fi nansowania 
(kredyt, leasing, dopłata)

W imieniu klienta załatwiamy 
zgłoszenie wymiany licznika do Operatora 

oraz wniosek do programu „Mój prąd”

Bardzo konkurencyjne ceny !

TEL. 691 050 450

OKAZJA!
WYJĄTKOWA OFERTA!

SPRZEDAM
Dom wolnostojący w  Chludowie 

 

Po kapitalnym remoncie, o powierzchni całkowitej 330 m².

 

Pełne uzbrojenie. Położony na działce o powierzchni 1500 m².

tel. 883 338 770

CENA DO NEGOCJACJI

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

e-mail: biuro@instalklimapoznan.pl
www.instalklimapoznan.pl tel. 785 915 492

Kompleksowe osuszanie budynków

• izolacje przeciw wilociowe
• izolacje przeciw wodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doractwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże

tel. 609 270 132
michal-hydro-fob@wp.pl

PRACA
TONS RECOMMANDÉS (3)

Mag 100 %
Jaune 100%

Noir 100 % Mag 5 %
Jaune 100 %

ÉCHELLE  1/1  - FORMAT D’IMPRESSION  100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRE S
GDM_08_1797 _BricoMarche_logoQua d
R1 - date : 06/01/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE  AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATIO N

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

znajdź nas na Pracuj.pl/Grupa Muszkieterów/Magazynier

PRACOWNIK 
MAGAZYNOWY

  Umowa o pracę

  Pakiet socjalny

  Stabliność zatrudnienia

  Premie

798 912 912ZADZWOŃ

SWADZIM

...................................................

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

NAPRAWA SPRZETU RTV

602-814-317

ANTENY

NAPRAWA INSTALACJI ANTENOWYCH
MONTAŻ KAMER I SIECI MONITORINGU

ANTENY
DEKODERY
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P R O T E Z Y    Z Ę B O W E
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie),
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste 
(przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe),
Szkieletowe: podniebienie sztuczne
zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywo,

Poznań-Smochowice, ul. Sianowska 77    wt. i czw. 16:00-20:00     tel. 518 268 039  po 14:00

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

PLANUJESZ ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
PRZECHODZISZ NA WSPÓŁPRACĘ B2B?
CHCESZ ZMIENIĆ DOTYCHCZASOWĄ KSIĘGOWĄ?
MASZ JAKIEŚ ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE?
SAM PROWADZISZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY,
ALE CIĄGŁA ZMIANA PRZEPISÓW CIĘ PRZERASTA?

SPRAWDŹ JAK PRACUJEMY!UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!

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

Złotowska 51b Poznań

Pelna oferta zabiegow na:

533 100 858

Z kodem

Skin21

5%
rabat

BOTOX
Nici liftingujace COG
Mezoterapia iglowa
Stymulatory tkankowe 
Laser frakcyjny ablacyjny CO2
Kwas hialuronowy 
Tixel 2
Lifting koreański 
RF mikroiglowy frakcyjny 
GeneO+
HiFu
Depilacja laserowa
Kriolipoliza

Konsultacje z zakresu:
Medycyny estetycznej i laseroterapii

www.skin-medic.pl

PSYCHIATRY

DERMATOLOGA

REUMATOLOGA
ENDOKRYNOLOGA Z USG

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:

           pełen zakres usług 

Godziny otwarcia
Pn-Pt - 10:00-19:00  

www.stomatologiabakowscy.pl

REJESTRACJA TEL. 61 822 12 87 

ORTODONCJA

ul. Zakopiańska 91 

Poznań - Podolany

B Ą K O W S C Y

cyfrowy rtg

czerwiec 2021

Stomatologia 
Ortodoncja    Protetyka  

Chirurgia stomatologiczna  
Leczenie pod mikroskopem 

.

www.mojaStomatologia.pl/poznan

tel. +48 571- 345 - 323

Poznań, ul. Obornicka 229, lok. 204

nieopodal RONDA OBORNICKIEGO
(GALERIA ARKADA, 2 piętro 

naprzeciwko marketu ALDI)
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tel. 664 135 832

Usługi Kominiarskie

ROCZNE PRZEGLĄDY
DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

czyszczenie przewodów kominowych

odbiory

opinie do gazowni

montaż wkładów kominkowych
i nasad wiatrochronnych

ustalanie przyczyn złego działania

.

.

.

.

.

Zakres usług:

Michał Bartoszkiewicz

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.

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.

Agnieszka Juskowiak

Szanowni Państwo,

            „Co słychać na Podolanach [05.2021]” – kolejne sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Podolany 
opracowane przez jej przewodniczącą, Elżbietę Sobkowiak. Warto zapoznać się z bogatą listą dokonań i 
najbliższych planów. 
Ponadto wyjątkowy artykuł – hit – o znalezieniu listu pod podłogą pierwszych właścicieli budynku przy 
ul. Strzeszyńskiej nr 102 z przed kilkudziesięciu lat z przesłaniem dla następnych pokoleń i garścią cen 
podstawowych produktów w ówczesnym czasie.
Gorąco polecamy artykuł Ewy Manthey, doradcy ds. nieruchomości Międzynarodowego Biura RE/MAX 
Experts, pt. Mieszkanie od dewelopera czy „z drugiej ręki”?, w którym autorka z dużą precyzją punktuje 
zalety i wady tytułowych sposobów zakupu mieszkania. Głębsze zastanowienie się nad plusami i minusami  
obydwu rodzaju nieruchomości pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek i dać pewność, że podjęta decyzja 
jest dobra.
Zapraszam do dalszej współpracy stowarzyszenia, kluby, prywatnych przedsiębiorców i innych oraz gorąco 
zachęcamy tych, którzy nie gościli jeszcze na naszych stronach, a mają coś ciekawego do zaoferowania.

Motto numeru:  

                       „Na początku dzieci kochają swoich rodziców, gdy są już starsze osądzają ich. 
                                                                                                Zdarza się, że im wybaczają.”
                                                                                                                                                     (Oscar Wilde)                           

tel. 798 673 567,  61 89 43 158

DOPIEWIEC

szkółka roślin ozdobnych
usługi ogrodnicze:
-systemy nawadniające
-drenaże

kora sosnowa 60l - 8,00zł

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.

Masz problemy emocjonalne. 
Pogubiłeś się w życiu :( 

Masz problem z alkoholem. 
Chcesz porozmawiać. ZADZWOŃ.

Poniedziałek, środa, piątek, od 18-20.00 
pod numer 515-316-295. 

A może odzyskasz pogodę ducha 
lub wiarę w lepsze jutro:)

> Zatrudnię od zaraz monterów 
ogrodzeń betonowych i ozdobnych.
Suchy Las, ul. Obornicka 71, tel. 503-511-484

> Zatrudnię sprzedawcę do salonu meblowego
 i ogrodzeń.  Suchy Las,  tel. 500-212-405

OGŁOSZENIA PRACA

506 122 506www.brudna-robota.pl

BRUDNA ROBOTAAleksander Zaporowski

TERENY ZIELONE

( np. drewutnie, podbitka dachowa, meble ogrodowe)

DACH I ELEWACJA - mycie, konserwacja, malowanie

trawniki, drzewostany - nasadzenia, pielęgnacja
nawadnianie, drenaże, wertykulacja, przycinanie, wywóz

STOLARKA OGRODOWA - nowe konstrukcje, renowacje

BRUDNA ROBOTA - sprzątanie i rozbiórki

- nowe powierzchnie, mycie kostkiOGRODZENIA

- systemowe, drewniane, panelowe, siatkiBRUKARSTWO

 WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
ransport do 1,5 tony

Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie

Wycinka i przycinka drzew
Sprzątanie i 
        karczowanie ogrodów
ransport do 1,5 tony

Prace ślusarskie
Remonty
Przeprowadzki
Odśnieżanie
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Z  R A D Y   O S I E D L A   P O D O L A N Y

Mało słoneczny w tym roku miesiąc maj mija 
wyjątkowo szybko, oferując za to atrakcje w 
postaci łańcucha satelitów Starlink, które moż-
na było obserwować na podolańskim niebie 
gołym okiem. Ale zejdźmy z chmur na ziemię i 
posłuchajmy co słuchać na Podolanach?
Wiadomo już, gdzie odbędzie się planowany 
na 21 sierpnia koncert z okazji 100-lecia Podo-
lan: podjęliśmy współpracę z firmą SPAR, która 
stanie się gospodarzem tego ważnego wyda-
rzenia, udostępniając nam swój parking i teren 
dookoła. Znamy też Gwiazdy Wieczoru - tak, 
będzie ich kilka - ale tę tajemnicę zdradzimy w 
następnym miesiącu :) 
Nadal szukamy starych zdjęć z Podolan - bar-
dzo prosimy “rdzennych” mieszkańców o kon-
takt. Marzy nam się nie tylko album starych 
zdjęć, ale i elektroniczne archiwum, aby każdy 
mógł sięgnąć do historii osiedla i poczuć się jej 
częścią.
19 maja odbyła się XV sesja Rady Osiedla Po-
dolany. Podjęte zostały uchwały w sprawie: 
nawiązania współpracy z fundacją Nowy Nurt 
(#ScoutCamp), wydłużenia trasy linii 160 w 
miesiącach letnich nad Jezioro Strzeszyńskie, 
w sprawie podjęcia działań mających na celu 
przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom na 
Podolanach oraz wybudowania zbiornika roz-
sączającego na ul. Iwonickiej, a także wnioski 
do MIR w sprawie wprowadzenia jednego kie-
runku na fragmencie ul. Rugego oraz ustalenia 
pierwszeństwa na fragmencie ul. Raczyńskie-
go. Rozmawialiśmy również o konkursie na za-
gospodarowanie skweru przy ul. Karpińskiej, 
który dla nas zorganizowało Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Twórców Ogrodów. Pięknie dzię-
kujemy #OSTO, wszystkie prace udostępnimy 
do oglądania wkrótce. Na podstawie wybranej 
koncepcji będziemy starali się zagospodaro-
wać ten skwer w przyszłym roku. Zaprosiliśmy 
przedstawicieli Miejskiego Inżyniera Ruchu na 
ul. Rugego i  po konsultacjach z mieszkańcami 
złożyliśmy wniosek o wprowadzenie jednego 
kierunku na fragmencie tej ulicy. To ważne, bo 
większość kierowców traktuje tą wąską ulicę 
jako skrót do ul. Obornickiej, powodując spo-
rą uciążliwość dla mieszkańców tego rejonu. 
A jeśli o mieszkańcach tego fyrtla mowa, to 
mamy dobrą wiadomość: ZDM spośród 5 firm 
biorących udział w przetargu na dokończenie 
budowy ul. Kaczmarka wybrał wykonawcę, a 
cena oferty nie przekroczyła 1 mln zł. Prace 
powinny rozpocząć się wkrótce i będą obejmo-
wały nie tylko budowę jezdni z chodnikiem, ale 
również oświetlenia. Każda nowa ulica jest dla 
nas źródłem ogromnej radości i  marzymy, aby 
wybudować je wszystkie.

Aby zabezpieczyć mieszkańców domów poło-
żonych przy cieku Wierzbak przed skutkami 
coraz częstszych nawalnych deszczy Miasto do-
konuje zamiany działek przy ul. Straży Ludowej 
w celu wybudowania tam dodatkowego zbior-
nika retencyjnego. Od miesiąca kwietnia br. 
sprawy dotyczące zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych leżą w kompetencjach 
Aquanet S.A. W ramach prac remontowych 
uzgodnione zostało wykonanie brakującego 
fragmentu chodnika przy ul. Iwonickiej - od ul. 
Strzeszyńskiej do Cieplickiej. Natomiast w ra-

mach prac utrzymaniowych, w miesiącu lipcu, 
zostaną przeprowadzone prace na ul. Wicher-
kiewicz - o dokładnym terminie powiadomimy 
mieszkańców. 
Maj obfitował w szereg interwencji - od porzu-
conych pojazdów, poprzez podrzucone śmieci, 
na dzikach skończywszy. Wiele spraw udało się 
szybko załatwić, spora w tym zasługa Straży 
Miejskiej z naszego rejonu. Uzgodniony zo-
stał zakres zagospodarowania zieleni przy ul. 
Jasielskiej - w ramach środków wygranych w 
PBO 2021. ZDM przewiduje wykonanie nasa-
dzeń jesienią br. Trwają prace nad projektem 
przebudowy skrzyżowania ulic Zakopiańska/
Druskienicka/Jasielska, które zobowiązał się 
wybudować deweloper osiedla Park Podolany. 
Nad całością prac czuwa ZDM, który będzie re-

alizował odwodnienie tego rejonu.
Po wielu latach naszych starań działka drogo-
wa prowadząca do bloków przy ul. Szarych Sze-
regów 26-36 (nr ewid. 28/03/13) została prze-
kazana do Zarządu Dróg Miejskich. To ważne, 
bo dotychczas nie można było jej nawet wy-
równać ze względu na brak zarządcy, a stanowi 
ważny sposób dojazdu do osiedla.
Pracujemy nad wnioskami do tegorocznej edy-
cji PBO - jak co roku będziemy Was prosili o 
pomoc w głosowaniu. Rozbudowę SP62 każdy 
widzi - budynki dosłownie rosną w oczach.

Powiększa się grono zwycięzców w naszych 
konkursach organizowanych na fb - dziękuję 
radnej Sylwii Kaźmierskiej za prowadzenie ko-
munikacji z mieszkańcami. 
Na koniec ważna wiadomość dla mieszkańców, 
którzy chcieliby porozmawiać z Prezydentem 
Miasta Jackiem Jaśkowiakiem - w miesiącu 
czerwcu odbędzie się spotkanie z mieszkań-
cami Podolan (online). O dokładnym terminie 
powiadomimy wkrótce.
Zapraszamy również na dyżury rady - każdy 
pierwszy wtorek miesiąca g.19 (szczegóły na 
ropodolany.pl).

Serdecznie witamy nowych mieszkańców, 
a wszystkim życzymy zdrowia i pięknego lata.

Elżbieta Sobkowiak, Przew. Zarządu Osiedla Podolany.

Mało słoneczny w tym roku miesiąc maj mija 
Podczas remontu bardzo często spotykamy się 
z nieprzewidzianymi sytuacjami: wadliwie po-
łożone instalacje, nierówne ściany, płytki, które 
po dotknięciu odpadają. Nikt jednak nie spo-
dziewał się, że podczas modernizacji domu  przy 
ulicy Strzeszyńskiej 102, odnaleziona zostanie 
wiadomość sprzed kilkudziesięciu lat.

Latem 2015 roku pracownicy wymieniający 
podłogę natrafili na butelkę a w niej list od 
pierwszych właścicieli domu – państwa Zofii i 
Stanisława Łapawa. Treść znajduje się poniżej.  
Zachowaliśmy oryginalną pisownię oraz inter-
punkcję.

Ja Zofia Łapawa kładę tą kartkę wypisaną wła-
sno ręcznie, jako dowód że po latach może dłu-
gich mnię z mężem może już nie być  na tym 
świecie, ale kto tą kartkę przeczyta niech wspo-
mni nas żeśmy wybudowali dom , za pieniądze 
moich rodziców Józefa i Anny Różyńskich którzy 
mi w majątku dali ziemię, Dużo, dużo pracy i też 
pieniędzy było mojego kochanego męża Stasia 
Łapawy. Kiedy nas już nie będzie na tym świecie 
proszę o modlitwę i mszę św. Pisana ta kartka 
była w wieczór zimowy tydzień przed gwiazdką 
gdyśmy ten pokój kończyli.
Miałam w tedy 40 lat życia a mój mąż 48 lat.
Podolany dnia 16. grudnia 1959 rok
dla orjentacji jakie w tym czasie były ceny:
papierosy paczka 4 zł 60 gr – 20 szt.
masło 1 kl. 70 zł
1 jajko 2,50
1 kl cukru 12 zł
1 litr mleka 2,50

Taką historię skrywał dom, w którym obecnie 
mieszczą się gabinety stomatologiczne. Zgodnie 
z prośbą obecny właściciel zamówił mszę św.  w 
naszym kościele na Podolanach. List jest opra-
wiony i wisi w poczekalni przychodni.

Nawiązaliśmy kontakt z panią Janiną -  siostrze-
nicą autorki listu - która w ciepłych słowach 
opowiedziała nam o swojej cioci. Pani Zofia 
pochodziła z Krobi koło Gostynia, ukończyła 
liceum w Krotoszynie. W roku 1947 wyszła za 
mąż za Stanisława Łapawę i  przeprowadziła się 
do Poznania, gdzie wspólnie zamieszkali w blo-
ku przy Marcelińskiej. W latach 50-tych przy uli-
cy Strzeszyńskiej 40 (stara numeracja wsi Suchy 
Las)  rozpoczęli budowę domu, który wkrótce 
stał się tak zwanym domem otwartym, pełnym 
zarówno rodziny jak i znajomych, a warto pod-
kreślić, że  każdego mile tu widziano. Oczywi-
ście, podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 
ciasta, po które pani Zofia (przy okazji wizyty u 
fryzjera) jeździła aż do cukierni hotelu Merkury. 
Były to czasy, gdy sąsiedzi często spotykali się, 

śpiewali i bawili, z resztą sąsiadów traktowali 
państwo Łapawa jak rodzinę.
Do dziś pani Janina i jej córka pamiętają smak 
owoców z ogrodu wujostwa: truskawki, ren-
klody, winogrona, czy węgierki. Działka wokół 
domu była zdecydowanie większa niż obecnie, 
na tym terenie niedawno powstały też inne 
domy. Ogród był oczkiem w głowie nie tylko 
pani Zofii, ale także pana Stanisława - mistrza 
szczepienia agrestu. 
Najbliżsi i sąsiedzi pamiętają panią Zofię zawsze 
w nienagannej fryzurze (modelowanej raz w 
tygodniu u pani Halinki), sympatyczną, ciepłą, 
pełną wdzięku i gościnną, pana Stanisława jako 
duszę towarzystwa równie serdecznego i sym-

patycznego jak żona. Pan Łapawa po pracy w 
urzędzie powiatowym  malował obrazy, a piw-
nicy w której urządził mały warsztat stolarski 
wykonywał drobne meble.
Pan Stanisław zmarł w roku 1992, a jego żona w 
2005. Oboje są pochowani na cmentarzu przy 
ulicy Lutyckiej.

Dobry duch państwa Łapawów nadal czuwa nad 
nowymi właścicielami.

Bardzo dziękujemy pani Janinie - siostrzenicy 
pani Zofii oraz właścicielom Cool dent za po-
dzielenie się z nami tą niesamowitą historią.
                         Sylwia Kaźmierska, radna Osiedla Podolany
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Rodzice chcą dla swojego dziecka jak najlepiej tyle, że nie 
zawsze wiedzą i często nawet nie zdają sobie sprawy, 
że robią dziecku krzywdę. Jakie błędy popełniają naj-
częściej?  Intuicja rodzica 
Przez tysiące lat ewolucji spanie przy dorosłych osobnikach 
oznaczało dla nowonarodzonych, małych ssaków większe 
bezpieczeństwo w razie ataku drapieżnika, chroniło przed 
wiatrem i chłodem.
Kiedy Kasia patrzyła na swoją małą, nowonarodzoną có-
reczkę, najchętniej nie odrywałaby od niej oczu, tuliła bez 
końca. Wbrew sobie dała się przekonać koleżance, która 
mówiła: „Nie noś jej tyle, bo się przyzwyczai”. Sąsiadka 
przestrzegała Kasię mówiąc: „Nie wolno spać z dzieckiem, 
bo później nie będzie chciało zasypiać samodzielnie, roz-
pieścisz i będziesz miała!”. Więc odkładała córeczkę do łó-
żeczka, chociaż mała płakała, trzęsła się z rozpaczy i strachu, 
a Kasia płakała pochylona nad nią, umęczona podnosiła i 
odkładała dziecko setki razy i myślała, że łatwiej byłoby za-
brać z łóżeczka, przytulić i razem zasnąć, ale „przyzwycza-
jenie” jawiło się jej jako błąd wychowawczy. Małe dziecko 
potrzebuje być blisko nas – to jego potrzeba fizjologiczna, 
pierwotna potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

Dobre słowa - docenianie, 
okazywanie dziecku wsparcia i bliskości

Zimny chów, na całe szczęście chyba na zawsze wyszedł z 
mody, dziś coraz więcej i głośniej mówi się o rodzicielstwie 
bliskości, podkreśla wagę kontaktu fizycznego, przytulania, 
propaguje noszenie dzieci w chustach. Człowiek, który nie 
zaznał bezwarunkowej miłości rodziców, nie będzie umiał 
jej okazywać swoim dzieciom. Mówmy dzieciom jak naj-
częściej, że są dobre, mądre, że je kochamy i są naszym 
skarbem. My dorośli sami słysząc takie słowa skierowane 
do nas czujemy się lepsi i stajemy się lepsi.

Szacunek dla uczuć dziecka
Gdy dziecko przewróci się, przestraszy, zgubi ukocha-
ną przytulankę – rodzice najczęściej mówią: „Nic się nie 
stało, poboli i przestanie, nie płacz, bądź dzielny, to tylko 
maskotka, kupimy nową”. Dziecko w takiej sytuacji potrze-
buje wsparcia, oczekuje zrozumienia, a dostaje garść rad 
świadczących o tym, że rodzice nawet nie próbują wczuć 
się w jego położenie. Lepiej spytać: „Boli cię? Jest ci przy-
kro? Przestraszyłeś się?”, a na dziecka uczucia zareagować: 
„Rozumiem, to musi być trudne dla Ciebie”, „Przykro mi, że 
Ciebie teraz boli”. Dziecko szybciej się uspokoi, gdy je przy-
tulimy, wiedząc, że akceptujemy jego uczucia takie, jakie 
przeżywa w danej chwili i ma w nas oparcie.

Kolejna zabawka nie zastąpi rozmowy i wspólnej zabawy  
Dziecko jak każdy z nas potrzebuje bliskości tych, których 
kocha. Wyobraźmy sobie męża, który obsypuje żonę pre-
zentami, ale kiedy ona chce z nim porozmawiać – wręcza 
jej flakon perfum i wlepia wzrok w swój smartfon, a kiedy 
ona chce z nim wyjść do kina – daje jej na bilet, a sam zosta-
je w domu lub idzie na piłkę z kolegami. Ta kobieta nie czuje 
się kochana tak samo, jak dziecko, które obsypujemy za-
bawkami, zamiast z nim porozmawiać i pobawić się. Dziec-
ko bardziej niż zabawek potrzebuje zabawy z rodzicami, 
rozmowy, zainteresowania, patrzenia w oczy, uważnego 
słuchania, tego co dziecko do nas mówi. Dziecko zarzuco-
ne kolorowymi zabawkami nie może się skupić na żadnej z 
nich. Pamiętajmy również, że prezent - zabawka jest pozy-
tywnym wzmocnieniem, nagrodą. Wykorzystujmy to, uwa-
żając równocześnie, by prezenty nie zastąpiły ciepłych słów 
i bliskości. Małe dziecko bardziej potrzebuje uwagi i czasu 
spędzanego wspólnie z mamą i tatą niż kolejnej zabawki. 
Warto się zastanowić, co tak naprawdę chcemy dziecku 
wynagrodzić, zasypując je prezentami, którymi nie może 
się naprawdę nacieszyć z powodu ich mnogości. Zdarza się, 
że takie zachowanie rodziców jest wywołane poczuciem 
winy z powodu częstej nieobecności w domu.

Dzieci do poczucia bezpieczeństwa potrzebują wyraź-
nych granic stawianych przez rodziców

Dziecko nie może mieć pełnej swobody i robić tylko tego, 
na co ma ochotę. Umiejętność stawiania asertywnych 
granic to umiejętność, którą rodzice powinni opanować 
jak najszybciej – dziecko oczekuje, że rodzice wyraźnie po-
wiedzą mu, co jest dobre, a co złe. Dziecko nie przychodzi 
na świat z ustalonym systemem wartości. Empatia, współ-
czucie, umiejętność rozróżniania dobra i zła są wynikiem 
nieustannego rozwijania się malucha. Dla niego bezpieczny 
jest świat, który jest przewidywalny, ponieważ w ogromnej 
ilości napływających ze wszystkich stron bodźców trudno 
się mu odnaleźć. Wychowanie dzieci wymaga zarówno mi-
łości, uwagi, wrażliwości, jak i stawiania rozsądnych wyma-
gań i stawiania granic. Najlepsze warunki rozwoju dla dzieci 
tworzą rodzice opiekuńczy i wrażliwi na potrzeby dziecka, 
ale także stawiający mu wyraźne ograniczenia i tworzący 
przewidywalne środowisko. Brak kontroli i konsekwencji 
rodziców sprawia, że otoczenie staje się dla dziecka nie-
przewidywalne i tym samym niedające mu podstawowego 
bezpieczeństwa.

Przejawy niezależności dziecka to etap w jego rozwoju
Weronika ciągle słyszy zakazy: „Nie wolno dotykać brud-
nych kamyczków, nie wolno siadać na mokrym piasku, nie 
wolno wchodzić do kałuży, nie wolno bawić się papierem 
toaletowym, nie wolno wchodzić na krzesełko, nie wolno 
gryźć łyżeczki, nie wolno wkładać rączki do talerza”. Rodzice 
Weroniki karzą i krzyczą, gdy ona złamie któryś zakaz. War-
to zastanowić się, czy wszystkie wprowadzone zakazy mają 
sens. Im więcej rzeczy zabronionych, tym mniej dziecko się 
nimi przejmuje. Może lepiej zarezerwować zakazy dla rze-
czy naprawdę niebezpiecznych, a na całą resztę przymknąć 
oko? Rączki umyć po kontakcie z kamyczkami, założyć 
kalosze i pozwolić na brodzenie w kałużach, od czasu do 
czasu pozwolić na jedzenie rękami? Dziecko wychowane 
w domu, gdzie niczego nie wolno, nie otrzymuje od rodzi-
ca szansy poznawania świata. Dotyk jest bardzo ważnym 
zmysłem, a dotykanie przedmiotów o różnych kształtach, 
fakturach, gęstości i cieple jest ważnym sposobem stymu-
lowania rozwoju dziecka. Zabawa kamykami, patykami 
znalezionymi na spacerze i darcie papieru na malutkie ka-
wałeczki często stymulują lepiej niż drogie zabawki.

Porównywanie dziecka z innymi 
to przepis na niskie poczucie własnej wartości

Marysia miała trzy lata, kiedy urodziła się Kasia. Mama 
angażowała starszą córeczkę do pomocy przy noworodku, 
chwaliła ją często i opowiadała gościom, jak Marysia przy-
nosi jej pieluszki dla siostrzyczki i podaje zasypkę. Później 
okazało się, że Marysia jest bardziej posłuszna, spokojna, 
lepiej się uczy, więc młodsza Kasia nieustannie słyszała: „Zo-
bacz, jaka twoja siostra jest miła, jak ładnie pisze, jak dobrze 
się uczy, bierz z niej przykład”!. Marysia dumnie się nosiła, 
a Kasia coraz bardziej nie cierpiała swojej idealnej siostry i 
robiła i jej i rodzicom wszystko na przekór. Wiele osób ciągle 
porównuje i ocenia siebie i innych, co w konsekwencji pro-
wadzi do niskiego poczucia własnej wartości. Zastanówmy 
się, co zyskamy porównując dziecko do jego rodzeństwa 
lub innych dzieci? Taka próba motywacji przynosi więcej 
szkody niż pożytku. Czy dorosłemu byłoby miło, gdyby szef 
w pracy porównywał go w ten sposób z innym pracowni-
kiem? Komunikat: „Zobacz jaka ona jest miła”, może zostać 
przez dziecko odebrany jako: „Ty nie jesteś tak miła jak ona, 
więc jesteś nie ok”. A to sprawia przykrość i może stać się 
powodem zazdrości między rodzeństwem o uczucia ro-
dziców. „Patryczek jest taki łobuz, za to Julcia to anioł nie 
dziecko”, wzdycha babcia. „Patryczek daje popalić” - ko-
mentuje ojciec. „Julcia to złote dziecko, zawsze taka miła, a 
na Patryczka to już nie mam siły” - narzeka mama. Dzieci się 
różnią. Mają różne zalety i wady. Sygnalizując im w taki spo-
sób nasze spostrzeżenia wtłaczamy dzieci w stereotypowe 
role, które one zaczną w pewnym momencie pełnić, by w 
dziecięcym rozumieniu spełnić  oczekiwania dorosłych.

Do czego służy konsekwencja rodzica?
Kiedy Wojtek poprosił o cukierka przed obiadem, mama 

odpowiedziała: „Nie”. Kiedy Wojtek drugi raz poprosił – 
mama ponownie odmówiła. Ale kiedy Wojtek rzucił się 
na podłogę i zaczął wrzeszczeć, mama szybko podała mu 
cukierka, żeby tylko nie krzyczał. Jest wiele powodów, któ-
rymi rodzice tłumaczą brak konsekwencji w postępowaniu 
z dziećmi, np. kiedy dziecko domaga się czegoś w sklepie, 
wolą ulec, niż być obiektem powszechnego zainteresowa-
nia. Konsekwencja jak nic innego w wychowaniu przynosi 
dobre rezultaty, bo daje dziecku ważną do poczucia bezpie-
czeństwa przewidywalność. Rodzice muszą się stosować 
do ustalanych przez siebie norm i traktować dzieci z sza-
cunkiem i delikatnością, których sami od niego wymagają. 
Nie może od opinii przypadkowych ludzi w sklepie być waż-
niejsze to, co czujemy my i nasze dziecko. Nie pozwólmy, by 
lęk przed oceną i komentarzami obcych osób decydował 
o naginaniu naszych ustalonych wcześniej metod wycho-
wawczych.

Stosowanie przemocy
Częstym argumentem za stosowaniem kar cielesnych jest 
powiedzenie: „Mnie ojciec bił i wyrosłem na porządnego 
człowieka”. Kary cielesne, czyli bicie dzieci, a podkreślam, 
że klaps też jest biciem są nie metodą wychowawczą, a wy-
ładowaniem agresji na słabszym, niepotrafiącym się obro-
nić dziecku Są okrucieństwem, przynoszą lęk i poczucie 
krzywdy, a posłuszeństwo, które dzięki nim osiągamy, jest 
posłuszeństwem ze strachu. Czy argumentujący „wyrosłem 
na porządnego człowieka” czuł się w tamtej chwili kochany 
i szczęśliwy? Czy dzisiaj chcieliby dostać w twarz od sprze-
dawcy w sklepie, kiedy go zdenerwują niepotrzebnymi 
pytaniami? Albo od swoich rodziców klapsa przy dyskusji 
na rodzinnym spotkaniu? Dlaczego nie bijemy tych, którzy 
mogą nam oddać? Przemoc to najgorsza pseudowycho-
wawcza metoda, która świadczy o braku wiedzy i umiejęt-
ności wychowawczych rodzica.

Krytyka w wielu domach
to podstawowy komunikat w codziennej komunikacji

Każdą rzecz można powiedzieć na dwa sposoby, docenia-
jąc: „Wspaniale poukładałeś zabawki z powrotem na swoje 
miejsce” albo z nutą sarkazmu: „Co się stało, że w tym po-
koju taki porządek, cud jakiś?” Doceniajmy trud, jaki wkła-
dają dzieci, nie bójmy się, że je rozpuścimy docenianiem 
ich! Docenienie za trud włożony w wykonanie jakiejś pracy 
jest bardzo ważnym elementem w procesie wychowaw-
czym - oczekiwaną przez dziecko nagrodą. Motywuje je 
do dalszego wysiłku oraz wzmacnia jego poczucie własnej 
wartości. 

Obowiązki domowe dla każdego z domowników
 niezależnie od wieku

Każdy członek rodziny ma swoje prawa i obowiązki, powin-
no je mieć także dziecko. Warto od najmłodszych lat uczyć 
malucha konkretnych zadań: sprzątania swoich zabawek, 
pomaga¬nia w pracach domowych czy przygotowywania 
posiłków. Dzieci chętnie angażują się w pracę, która jest dla 
nich okazją do zabawy w naśladowanie dorosłych, trzeba 
im tylko dokłanie wytłumaczyć, co mają robić. Warto pa-
miętać też, żeby do dziecka mówić konkretnie, co ma zro-
bić: „Jasiu, wrzuć klocki do tego pudełka, a samochodziki 
ustaw na półce”, a nie „Posprzątaj swój pokój”.

Każdy z nas popełnia w życiu błędy, są one także nieuniknio-
ne w tak delikatnej dziedzinie jak wychowanie dzieci. Pa-
miętajmy jednak, że potknięcia w tej materii mogą boleśnie 
odbić się na życiu naszego dziecka i przysporzyć jemu i nam 
dodatkowych problemów w przyszłości

                                          psycholog Małgorzata Remlein 
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywi-
dualną osób dorosłych oraz terapię par. Specjalizuje się w psycho-
terapii zaburzeń lękowych. 

    Gabinet Psychologiczny  
        tel. 660-140-488 lub 
       malgorzataremlein.pl

Najczęstsze błędy w wychowaniu dzieci
                  które popełniają dobrzy rodzice

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE WYKŁADZIN I DYWANÓW NA SUCHO

TWOJE ŻYCZENIE JEST DLA MNIE ROZKAZEM

CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ I SAMOCHODOWEJ
WRAZ Z PODSUFITKĄ - KRÓTKI CZAS SCHNIĘCIA

CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA TAPICEREK SKÓRZANYCH

OZONOWANIE POMIESZCZEŃ I SAMOCHODÓW

CZYSZCZENIE PODŁÓG TWARDYCH/MIĘKKICH
PŁYTKI, PCV, KOSTKA BRUKOWA, GRESS

CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI, WENTYLACJI W DOMU I BIURZE

www.alladyn-czyszczenie.pl

tel: 663 443 420
email: b.szymanski@alladyn-czyszczenie.pl

..

..

..

www.nagrobkipoznan.pl

-Tanie nagrobki granitowe już od 1600zł-Tanie nagrobki granitowe już od 1600zł
Do 3 lat gwarancji!Do 3 lat gwarancji!

-Parapety, schody, blaty kuchenne-Parapety, schody, blaty kuchenne
w cenie już od 350zł/m2w cenie już od 350zł/m2

UPUST 10 %

Dla emerytów i rencistów

za nagrobki powyżej

kwoty 2500zł

Możliwość zakupu na

RATY Trumny - Urny - Wieńce - Wiązanki

Usługi pogrzebowe Przewozy Kremacja Wypłata ZUS

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
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PRALNIA

EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE ODZIEŻY

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

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

.

..

.

.

.

.

Pn - Pt 7   - 1900           00

Soboty 00           008   - 14
..

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

Pranie na telefon - 61 662 8 662

PŁYTKARZ
remonty mieszkań

515 550 833

ABDE
ARTBART DEVELOPMENT

STUDNIE GŁĘBINOWE

www.abde.pl

tel. 880-417-233

ODWIERTY
POD POMPY CIEPŁA

(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!

 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. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta GK
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE

KARCHER. .

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

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

.

`

`

OSIEDLE DOMÓW  
JEDNORODZINNYCH 
DWULOKALOWYCH

  
93 m2

cztery
dwa poziomy

450 m2

funkcjonalny

ogrodzenie

511 611 997

2020
LAT LAT
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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
transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

dowÓz
do klienta

americanrestaurant

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

pon-pt: 12.00-19.00
sob: 11.00-15.00

obiady także dla firm
Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17

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

ZAKŁAD TAPICERSKI
MEBLE TAPICEROWANE

NOWE I NAPRAWA

Wahasz się z decyzją jakie mieszkanie kupić? Masz 
do wyboru: nowe lub z rynku wtórnego. Na co się 
zdecydować, by później nie żałować?  Zdania są tu 
bardzo podzielone bowiem wszystko zależy od Two-
ich potrzeb, zasobności portfela oraz celu, dla które-
go nabywasz nieruchomość.Tanio, szybko, dobrze? 
Niestety tak się nie da. Jeśli ma być szybko i dobrze 
to z pewnością nie będzie tanio. Zaś tanio i szybko 
najczęściej wiąże się z przykrymi rozczarowaniami 
i nierzadko z późniejszymi dodatkowymi kosztami. 
Nad czym należy się zastanowić zanim podejmiemy 
ostateczną decyzję o kupnie?

Poniżej przedstawiam zalety oraz wady nieruchomo-
ści z rynku pierwotnego i wtórnego, których należy 
mieć świadomość przed podjęciem decyzji. Sam 
zobacz, na jakie kompromisy możesz pójść , a czego 
koniecznie chciałbyś uniknąć.

Zalety  rynku pierwotnego

1. „Wymarzony dom” - masz możliwość ingero-
wania w układu mieszkania jeszcze na etapie budowy 
inwestycji, zaś o wykończeniu decydujesz sam wedle 
własnego pomysłu, gustu i potrzeb
2. Niższe koszty  użytkowania  – budynki są 
nowe, zatem nie wymagają dużych nakładów na fun-
dusz remontowy, co daje znaczne oszczędności przez 
pierwszych kilka lat od nabycia nieruchomości
3. Korzystne zniżk i  - możliwość skorzystania z 
dopłaty w ramach ew. programów rządowych oraz z 
upustów od dewelopera, a także zwolnienie z płat-
ności podatku PCC
4. Jesteś  p ierwszym właśc ic ie lem, w związku 
z tym wszelkich formalności możesz dokonać bezpo-
średnio u dewelopera.

Wady rynku pierwotnego

1. Dłuższy  czas  oczekiwania  na dom/mieszka-
nie nierzadko związany z opóźnieniami w realizacji 
inwestycji
2. Niedociągnięc ia  techniczne nowo wybudo-
wanej nieruchomości skutkujące w uszkodzeniach 
ścian, drzwi, okien czy elewacji
3. Dodatkowe koszty  związane z wykończeniem 
oraz wyposażeniem surowej nieruchomości, co wiąże 
się również z wydłużeniem okresu między kupnem, a 
faktycznym wprowadzeniem się do mieszkania
4. Infrastruktura pod znakiem zapytania 
- początkowo łatwy dostęp do udogodnień takich 
jak sklepy, szkoły czy komunikacja miejska może być 

utrudniony, a przy tym nie wiesz, jak będzie wyglądać 
zagospodarowanie terenu Twojej okolicy za parę lat

Plusy rynku wtórnego

1. Możl iwość  negocjac j i  ceny - sprzedającemu 
zależy na dokonaniu transakcji, a jego oferta naj-
prawdopodobniej nie jest jedyną w okolicy, dzięki 
czemu możesz wytargować korzystniejsze dla siebie 
warunki
2. Szybkość  transakcj i  - o ile sprawnie uporamy 
się z wszystkimi formalnościami, już po kilku dniach 
(przy wariancie zakupy gotówkowego) możemy stać 
się nowymi właścicielami nieruchomości bez mie-
sięcznego oczekiwania na powstanie inwestycji, jak 
przypadku rynku pierwotnego
3. Łatwa ocena stanu nieruchomości  oraz 
zagospodarowania  terenu - wiesz, w jakim sta-
nie znajduje się budynek oraz jak wygląda najbliższa 
okolica
4. Gotowe do wprowadzenia  - jeśli zależy nam 
na szybkiej przeprowadzce do nowego lokum, do 
nieruchomości z rynku wtórnego będziemy mogli 
wnieść walizki praktycznie od razu po zamknięciu 
transakcji

Minusy rynku wtórnego

1. Spadająca wartość  n ieruchomości 
- zależnie od wieku oraz jakości wykonania budynku, 
z każdym rokiem może on tracić na wartości (choć 
nie jest to żelazną zasadą i zależy od szeregu innych 
czynników)
2. Konieczność remontu- stan mieszkań używanych 
jest bardzo różny, zatem aby doprowadzić mieszka-
nie do pożądanego stanu będziemy musieli zainwe-
stować w to nasz czas i pieniądze
3. Wysokie  koszty  użytkowania  związane z fun-

duszem remontowym zawartym w czynszu (ociepla-
nie i malowanie budynku, wymiana instalacji itd.)
4. Szereg formalnośc i  - urzędy, notariusz, bank 
i inne instytucje będą wyłącznie na naszej głowie 
zanim szczęśliwie staniemy się właścicielami nieru-
chomości
Jak widać powyżej, jednoznaczna odpowiedź na 
pytane „rynek wtórny czy pierwotny?” nie istnie-
je. Decydując się na rynek wtórny zazwyczaj mamy 
pewność lepiej rozwiniętej infrastruktury, dostępu 
do komunikacji miejskiej, szkół czy sklepów. Z kolei 
jeśli zakupimy od dewelopera nieruchomość na ubo-
czu miasta licząc na zieleń i spokój, za kilka lat może 
się okazać, iż nasz blok czy dom z każdej strony zo-
stanie otoczony lasem nowych inwestycji. Mieszka-
nie z „drugiej ręki” to możliwość negocjacji ceny, zaś 
nowe inwestycje to szansa na skorzystanie z dostęp-
nych ulg. Ponadto, o ile deweloper może nas zwo-
dzić ciągłymi zmianami daty ukończenia inwestycji, o 
tyle przy nieruchomościach „z drugiej ręki” po czasie 
może okazać się, że wymagany jest większy remont 
niż przewidywaliśmy, a zatem będziemy zmuszeni za-
inwestować kolejne pieniądze.

Podsumowując, zanim podejmiesz decyzję, koniecz-
nie określ, jakie są Twoje wymagania, możliwości 
oraz ile czasu chcesz i możesz poświęcić, aby w pełni 
móc cieszyć się nowym mieszkaniem lub domem. 
Zarówno rynek pierwotny jak i wtórny mają swoje 
wady i zalety. 
Dzięki głębszemu zastanowieniu się nad plusami i 
minusami  obydwu rodzaju nieruchomości jeszcze 
przed zakupem, unikniemy niemiłych niespodzianek, 
mając pewność dobrze podjętej decyzji.
Chcesz szerszych i bardziej spersonalizowanych 
wskazówek? Zadzwoń i umów się na spotkanie

Mieszkanie od dewelopera czy „z drugiej ręki”?
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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.

Cena 3480 zł
Narożnik SAN DIEGO

MEBLEBAHMUS

Zestaw wypoczynkowy LENIUCH

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

Łoże kontynentalne PANAMA

Łoże  VICTORIA

Narożnik KOMO

SKLEP MEBLOWY   SUCHY LAS,  UL. OBORNICKA 71    TEL. 61 8 116 694,  503 511 484, e-mail: bahmus@wp.pl

Łoże VICTORIA - Wym. 160 x 200 lub 180 x 200.

Kanapa BETA na podwójnych sprężynach.

Kanapa BETA 

Kanapa FALA 

Kanapa UŚMIECH

Cena 950 zł

Zestaw TOGO

Zestaw TOGO; 
Kanapa z funkcją spania, pojemnik na pościel + 2 Fotele.
wymiary kanapy; dł. 206 cm. wys. 92 cm. gł. 93 cm. 
fotel; dł. 66 cm. wys. 101 cm. gł.82 cm.

Zestaw Bora Pikowany:
Kanapa posiada funkcję spania  oraz pojemnik na poście.
wymiary; Kanapa dł. 220 cm. gł. 95 cm. wys. 90 cm. 
spanie 187/120 cm. fotel dł. 87 cm. gł. 82 cm. wys. 90 cm.

Tapczanik jednoosobowy 
z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.
wymiary ; dł.200 cm.  szer. 85 cm. 

Tapczanik jednoosobowy 
z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.
wymiary ; dł.200 cm.  szer. 85 cm. 

Tapczanik jednoosobowy 
z regulowanym zagłówkiem 
oraz pojemnikiem na pościel.
wymiary ; dł.200 cm.  szer. 85 cm. 

Ława :
Wymiary ;szer. 70 cm. 
dł. 100 cm. wys. 60 cm.

Ława

Fotelik klubowy

Zestaw BORA

Kanapa Angelika posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel, 
wykonana na podwójnej sprężynie. wymiar; dł. 192 cm. Spanie  190 / 120 cm.

Kanapa ANGELIKA

Kanapa Gama  
posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel.
wymiary; dł. dł. 205 cm. wys. 96 cm. gł. 93 cm.

Kanapa GAMA

Kanapa SINDI

Kanapa Sindi; posiada funkcję spania 
oraz pojemnik na pościel, wykonana na sprężynie. 
wymiar; dł. 200 cm. wys. 95 cm. gł. 85 cm. 
Spanie  200 / 130 cm.

Zestaw UŚMIECH CHROM

Nasze rozwiązania są szeroko stosowane w przemyśle nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

z pełną gamą produktów takich jak dzbanki, filtry podzlewozmywakowe, systemy odwróconej osmozy, stacje
Aguaphor  od 27 lat zajmuje się tematyką filtrowania i uzdatniania wody, przez ten czas stworzyła Portfolio

tym samym około 3000 osób nacałym świecie.

zmiękczania wody oraz stacje uzdatniania wody studziennej.

Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami, sprzedawcami i serwisantami.

do potrzeb każdego gospodarstwa domowego i firmy.
Jako liderzy filtrowania wody, przedstawiamy ofertę nowowczesnych i ekskluzywnych urządzeń, dopasowanych

Posiadamy ośrodki badawcze i fabryki sprzętu w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, zatrudniająca

Ul. Malwowa
Poznań    Skórzewo

Tel. 882 797 999
poznan@aguaphor.pl
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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%

Znieczulenie podtlenkiem azotu i the wand

Tomograf 3D

Skaner 3D

70 LAT TRADYCJI CENTRUM STOMATOLOGII NA SMOCHOWICACH

maternadental.pl
727 430 480

Koscierzynska 30` `

SKUP ZŁOMU

www.serwiszłomu.pl

podstawiamy
kontenery

pomagamy 
przy BDO

obsługujemy
�rmy

506 041 667

WYNAJEM - WYPOZYCZALNIA
.

bez blokadykart kredytowych

dodge challenger 788 008 006

OKAZJA


