
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

Złomu stalowego
Kabli
Akumulatorów
Metali kolorowych

Złomu stalowego
Kabli
Akumulatorów
Metali kolorowych

WAGA SAMOCHODOWAWAGA SAMOCHODOWA
Płatne gotówką!

SKUP
ZŁOMU

PRZEŹMIEROWO

ul. Wichrowa 22
531  322  222

www.skupzlomu-poznan.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
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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  
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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
TELEWIZORY

DEKODERY

MONTAŻ

SERWIS RTV

501 791 623
Poznań - Smochowice ul. Lęborska 46

z tą gazetk

ą

10%
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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

tel. 608 443 604
WYCINANIE I PRZYCINANIE 

DRZEWA
KOSZOWY 

tel. 608 443 604

PODNOŚNIK

 

Zestawu antenowego  4K za

Zapytaj o darmowy multiroom!

> KUPON <

0zł199zł

Galeria Pestka
61-82-18-555

Galeria Posnania
533-60-63-60

ETC Swarzędz
61-81-82-002

upoważnia do otrzymania:

Dotyczy umów na pakiety:

EXTRA+ - 59,99zł
EXTRA CANAL+ 99 zł

mies.

Tylko w naszych salonach

Specjalny rabat dla czytelników FACHOWCA

150zł na instalacje

.

automatyka do bram
bramy garazowe

systemy alarmowe
domofony

klimatyzacja
automatyka do bram

bramy garazowe
systemy alarmowe

domofony

klimatyzacja

.

KLIMATYZACJA
MONTAŻ
SERWIS

NAPRAWA

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

Każdy człowiek, który nie jest kupującym na swoją firmę, jest 

konsumentem w transakcjach handlowych, szczególnie życia 

codziennego i z tego faktu że nie jest specjalistą od spraw 

sprzedaży i prawnych, został objęty przez państwo i prawo 

specjalną ochroną.  Oznacza to, że konsument powinien znać 

chociaż prawa konsumenta, by spokojnie uczestniczyć w ob-

rocie handlowym. Zatem w największym skrócie usystematy-

zujmy sobie  te kwestie.

Oczywiście są wyłączenia i prawa konsumenta nie stosują się 

np. do takich powszechnych usług jak usługi medyczne i zdro-

wotne, socjalne, ale co ważne dostaw żywności transportem 

do domu, do usług zawieranych poza przedsiębiorstwem sprze-

dawcy ale nie przekraczających kwoty 50zł. oraz tak specyficz-

nych jak nabywanie nieruchomości. Należy również pamiętać, 

że jeżeli kurier dostarcza państwu towar którego nie zama-

wialiście, to nie macie żadnego obowiązku go odebrać ani za 

niego płacić, bo sprzedawca działa na własne ryzyko, zdaje się 

stosując metodę marketingową wg zasady zaskoczenia klienta. 

Kolejne 2 zasadnicze i podstawowe prawa konsumenta to 

prawa do zwrotu towaru (w stanie nie noszącym znamion 

używania) oraz prawo do reklamacji.  Zwrotu towaru, bo np. 

nie tylko towar okazał się sprzeczny z opisem np. w internecie, 

ale też dlatego że po prostu przemyśleliście państwo sprawę 

i uznaliście  że kupiona rzecz nie jest wam potrzebna, inaczej 

mówiąc „bez podania jakiejkolwiek przyczyny”. Zwrotu to-

waru, o ile się da razem z opakowaniem, można dokonać w 

terminie 14 dni od daty odbioru towaru czy to w sklepie czy 

to od kuriera. Warunkiem jest jednak wyraźne sformułowanie 

swojej decyzji o odstąpieniu w liście pocztowym, faksem lub 

mailem, wysłanym do sprzedawcy. Sprzedawca ma obowią-

zek też w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócić państwu 

cenę zakupu z kosztami przesyłki ale tymi najtańszymi jakie 

są stosowane, zatem jeżeli wybrali sobie państwo ponadstan-

dardowy u sprzedawcy sposób dostawy np. przez jakiegoś 

konkretną firmę dostawczą, to ten koszt przesyłki nie podlega 

zwrotowi. Zwrotu pieniędzy dokonuje sprzedawca w takiej sa-

mej formie w jakiej dokonano płatności. Zawsze przedsiębior-

ca zobligowany jest do poinformowania państwa o prawach 

konsumenta, bądź to w treści umowy, bądź w regulaminie 

sprzedaży, lub zakładkach, podstronach internetowych sklepu 

internetowego. Jeżeli jednak takiej informacji nie przedstawił 

państwu jako kupującym, to prawo do zwrotu towaru wydłu-

ża się do roku po upływie 14 dni od daty odbioru rzeczy przez 

państwa. Proszę jednak pamiętać, że nie każdy sprzedający 

jest przedsiębiorcą, co wywołuje automatycznie państwa pra-

wa konsumenckie. Są bowiem sprzedaże, głównie interneto-

we, gdzie sprzedającym jest osoba prywatna. Niestety są też 

wyjątki od prawa zwrotu towaru i do takich należy: gdy towar 

jest zrobiony na zamówienie klienta, gdy sprzedawca poinfor-

mował o specyfice sprzedaży i braku przyjmowania zwrotów, 

towar o krótkim terminie spożycia, i kilka innych wyjątków 

które opisuje art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

Drugim prawem konsumenta jest prawo do reklamacji towa-

ru za tzw. prawnie wady fizyczne lub prawne. Wada fizyczna 

jest wtedy, gdy towar nie ma właściwości które powinna mieć 

zważywszy na jej cel użytkowy w umowie oznaczony, nie ma 

właściwości o których sprzedawca zapewnił np. w opisie to-

waru, nie nadaje się do celu o którym kupujący został poin-

formowany, np. wg opisu towaru, no i wtedy gdy rzecz została 

wydana kupującemu w stanie niezupełnym, niekompletnym. 

Pamiętajmy jednak , że jeżeli o wadzie wiedzieliśmy to rekla-

macja nam nie przysługuje. Ponadto, sprzedawca jest odpo-

wiedzialny tylko za takie wady, które istniały w chwili prze-

kazywania towaru, a kupujący o tym nie wiedział. W ramach 

tzw. reklamacji, Kupujący składa oświadczenie, w którym de-

klaruje wolę aby cena została obniżona lub o odstąpieniu od 

umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie wymieni rzecz na 

wolną od wad. Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy 

a nie godzić się na usunięcie wady lub na odwrót – decyzja 

należy do niego. Kupujący jednak nie może odstąpić od umo-

wy jeżeli wada jest nieistotna – a co to znaczy pozostawia się 

zdrowemu rozsądkowi. W sytuacji gdy rzecz jest zamontowa-

na, kupujący może żądać od sprzedającego demontażu rzeczy 

na jego koszt. Również zwrot rzeczy czy to celem naprawy czy 

wymiany, następuje na koszt sprzedawcy. 

Szczegółowe zasady reklamacyjne określają przepisy Kodeksu 

cywilnego od art. 556 do art. 576. 

Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość 

wymagają odrębnego omówienia. 

                    radca prawny Magdalena Pauszek

Kontakt: tel. 604 08 22 23
kancelaria@pauszek.eu

ul. Łanowa 12, 60-185 Skórzewo
spadki     rozwody     podziały majątku     unieważnianie kredytów frankowych   sprawy o zapłatę    prawo gospodarcze                 .                          .                                             .                                                                                    .                                              . 

P rawa  ko n s u m e ntaINSTALACJE 
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

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

508 954 920

Burzyńskiego 26,  Poznańrabosushi@gmail.com

Zestaw 52szt.

149zł
99zł

f

www.rabosushi.pl



listopad 2015 listopad 20154 5listopad 2021           listopad 2021  

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

Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl Agnieszka Juskowiak   *   tel. 505 528 144   *   e-mail: biuro@fachowcywmiescie.pl

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!

BIELIZNA NOCNA

Poznań, ul. Ściegiennego 47

https://www.facebook.com/Kolis-Bielizna-Nocna-748412141973352/

(przy Cmentarzu Górczyńskim)tel: 61 662 03 76

Zapraszamy: Pn-Pt:10-17, Sob:10-14

piżamy
jesień 2021

szlafroki:
męskie, 
damskie, 
dziecięce

25 lat
na rynku

 SUSZKA I SYN NIERUCHOMOŚCI

Zapraszam do korzystania z naszego wsparcia
w sprzedaży, kupnie i najmie.

ul. Rynkowa 75c/106telefon:  +48 605-13-85-13
62-081 Przeźmierowoe-mail: biuro@suszkaisyn.pl

www. SuszkaiSyn.pl

Poszukujemy do zakupu domów, mieszkań i działek.

N
IERUCHOMOŚCI   

   
   

   
    

  NA RYNKU   20 LAT

Przyjazne Literki&Cyferki

Kontakt

 Poznań, Strzeszyn

Potrafię udowodnić, iż nauka powyższych umiejętności
może być przyjemna nawet dla ucznia z ryzykiem 
dysleksji, dysgrafii lub dyskalkulii.

Czy to możliwe?  Tak

W moim gabinecie dziecko uczy się przez zabawę, 
w tym celu wykorzystuję  m.in.:
•  ponad 70 gier/układanek edukacyjnych 
•  wagę numeryczną do nauki dodawania i mnożenia
•  pomoce dydaktyczne Montessori oraz Metody Krakowskiej 
•  uwielbiany przez dzieci System Edukacji PUS 

Co to?
 
Na nieodpłatnej i niezobowiązującej konsultacji 
z Rodzicami i Dzieckiem wszystko wyjaśnię. 
Dzięki temu możemy się lepiej poznać i ustalić:
- czy podejmujemy współpracę
- plan indywidualnego nauczania dziecka. 

Czas – 45 min, w tym:
- 15 min rozmowa z Rodzicami/Rodzicem
- 30 min wstępna diagnoza umiejętności dziecka.

Zapraszam na zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 6-10 lat,
wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia.

przyjazneliterki.cyferki@gmail.com@
Przyjazne Literki&Cyferkif

Drogi Rodzicu!

605 257 448

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

.

.
.

ZAPRASZAMY DO SALONÓW
PN -PT   10 - 18    SOBOTA 10 - 14

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J  ( przy rondzie )

tel. 696 013 579

696 013 579
pergolemarkizy.pl

Skórzewo, ul. Poznańska 52

Pergola Premium Pergola Form Pergola Lamelowa

Pergola Soft PrzeszkleniaMarkizy Tarasowe

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

SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 52

Zapraszam  pon. i wt. 8-16, śr. i czw. 10-16, pt. 8-15
mail: biuro@superclima.pl

tel: 692-492-268

PŁYTKARZ
remonty mieszkań

515 550 833

KLIMATYZACJA
MONTAŻ / SERWIS

Dobieranie urzadzeń, 
doradztwo i wycena gratis

Poznań, Wielkopolska e-mail:rrklimatyzacja@gmail.com

kom. 604 665 380

Czy wiedziałeś że??

Klimatyzacją chłodzisz w lato 
a ogrzewasz zimą. To teraz standard.

Profesionalizm i czystość montażu

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz przeglądy sezonowe

Gwarancja na urządzenia i montaż

Dogodne terminy
i atrakcyjna cena usługi

my zamontujemy Twoje urządzenie!!
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Gabinet Stomatologiczny
lek.stom. - D. Barczyńska

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

tel. 601 886 019
ul. Grunwaldzka 50

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)

Wpadnij do nas  
To miejsce powstało z miłości i marzeń

www.piselkowespa.pl

/piselkowespa.pl

kąpiele
strzyżenie

oraz pełen service dla Psa 

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

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:

pełne badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych 
dla dzieci i dorosłych

www.facebook.com/okodeusz

666 648 900

rabat 15% 
na całe okulary korekcyjne
z gazetą Fachowcy w Mieście

Poznań,  Chojnicka 58/I piętro

badanie zaburzeń akomodacji i widzenia obuocznego

umów wizytę:

( zez, heteroforia, niedowidzenie) dla dzieci i dorosłych

GABINET WETERYNARYJNY
tel. 537-765-865

Pro�laktyka Leczenie
Zabiegi chirurgiczne

USG

Strzyżenie    Zabiegi kosmetyczne
Czipowanie     Paszporty
Badania laboratoryjne

. ..
.
.
. .

.
Kiekrz, Chojnicka 56

tlen to życie
.„Wszystko co robimy i czym jesteśmy, za-

czyna się od naszego Oddechu”

Wdech i wydech to niby takie proste. Przez 
większość czasu oddychamy automatycz-
nie i nieświadomie. Okazuje się, że więk-
szość z nas nie oddycha prawidłowo, a do 
tego oddychamy zanieczyszczonym powie-
trzem. To z całą pewnością nie wpływa 
korzystnie na nasze ciało ani na umysł. 
Wszyscy wiemy, że tlen to życie, ale czy 
wiemy, że podany w wyższym stężeniu i 
warunkach podwyższonego ciśnienia może 
zdziałać cuda?

Zachowaj siły witalne 
i zadbaj o dobre samopoczucie.

Budzimy się niewyspani, nie potrafimy się 
odprężyć i zrelaksować, brakuje nam ener-
gii i czujemy się zmęczeni. Często przy-
czyną tego jest długotrwały stres, szybkie 
tempo życia, ale także niedotlenienie. Za-
chwiana zostaje nasza wewnętrzna równo-
waga. Tlen jest niezbędny każdej komórce 
ciała do przeprowadzania procesów życio-

wych, im go mniej tym bardziej zaburzone 
stają się funkcje komórek, wzrasta ilość 
toksyn, maleje przyswajanie substancji od-
żywczych oraz spada poziom energii.

Potrzebujemy pomocy z zewnątrz, 
aby lepiej działać wewnątrz.

Tlenoterapia sosowana jest w medycynie, 
sporcie czy w kosmetologii. Dostarczenie 
dużej ilości tlenu podczas zabiegu powo-
duje, że regenerują się uszkodzone komór-
ki i narządy.
Wysoko skoncentrowany tlen przenika 
tam, gdzie nie przedostaje się na co dzień 
i trafia np. do obszarów źle ukrwionych 
takich jak miejsca po przeszczepach, cięż-
szych kontuzjach, poparzeniach, trud-
no gojących się ran, przyspieszając tym 
samym proces gojenia się. Tlenoterapia 
wspomaga działanie m.in. mózgu, układu 
ruchu, układu immunologicznego czy tra-
wiennego. Zwiększona ilość tlenu stymu-
luje produkcję kolagenu oraz aktywizuje 
uśpione komórki macierzyste pobudzając 
je do odbudowy.

Nie pozwól, aby cokolwiek powstrzymało 
Cię przed robieniem, tego co lubisz.

Zabieg tlenoterapii jest nieinwazyjny. Pole-
ga jedynie na wdychaniu leczniczego tlenu.
Odtruwamy organizm zmniejszając ilość 
toksyn, efektywnie stymulujemy go do 
szybszej regeneracji i neutralizujemy 
wszelkie stany zapalne. Terapia pomaga 
złagodzić objawy stresu, depresji, zmę-
czenia i bezsenności. Ponadto poprawia 
się koncentracja, zdolności uczenia i zapa-
miętywania, a także nasze samopoczucie.

Zacznij od świadomego oddechu 
i poczuj „moc” tlenu. 

Zapraszamy do naszego gabinetu. Odpo-
wiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. 
Pozwól zaopiekować się sobą i umów się 
na darmową 20 minutową sesję próbną.

Kontakt
„Może tlenu?” 690 560 183
ul. Rynkowa 68/2 Przeźmierowo
www.mozetlenu.pl
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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?” – zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe: budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na ul. Zakopiańskiej oraz budowa ul. Kaczmarka. Trwają prace na ul. Jasielskiej, finansowane z 
PBO 2021 oraz planowany przemarsz kombatantów, harcerzy i wszystkich chętnych pod Pomnik Poznańskich 
Harcerzy przy ul. Szarych Szeregów w święto 11 Listopada. A na koniec kawa i placek z makiem w hotelu Ilon
   Warto zapoznać z kolejną poradą prawną Magdaleny Pauszek z Kancelarii Radcy Prawnego nt. „Prawa 
konsumenta”,zwłaszcza w zakresie zwrotu towaru i złożenia reklamacji.
  Gorąco polecamy artykuł EwyManthey, doradcy ds. nieruchomości Międzynarodowego Biura RE/MAX 
Experts, pt. Sprzedaż obciążonym kredytem nieruchomości”. Po lekturze artykułuokażę się, że nieruchomość 
można sprzedać i  procedury bankowe są niestraszne.
  Co interesującego w Poznaniu? 11-14 listopada przed CK Zamek zorganizowany zostanie czterodniowy 
Kiermasz Świętomarciński, na którym, obok tradycyjnych rogali, będzie można zakupić wyroby rękodzieła i 
mnóstwo innych atrakcyjnych przedmiotów..
      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:  

                       „Kochajcie pracę!  Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym 
                                                                                                                                            tak, jak czyni to właśnie praca”
                                                                                                                                               (Maksym Gorki)                           

USŁUGI ELEKTRYCZNE

montaż nowej instalacji oraz remonty

usuwanie awarii 24h
pomiary elektryczne
montaż lamp oraz gniazd
podłączenie płyt indukcyjnych - kuchenek

WOJCIECH BUTOWSKI

tel. 693-162-698

.

..

..
usługi drobne oraz kompleksowe.
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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

mail: personel@kreisel.pl

Firma KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o. w Poznaniu

przyjmie do pracy na stanowiska

MAGAZYNIERA

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 516 060 358

PRACOWNIKA PRODUKCJI
I

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:)

ZATRUDNIMY  
Kucharza/Pizzermana, Kelnera, Pomoc

OGŁOSZENIA PRACA

Suchy Las, Obornicka 88
tel. 512 829 780,   tel. 509 894 257

512 829 780

Zapraszamy przez cały tydzień od 13.00 do 19.00

Suchy Las, 
ul. Obornicka 88

509 894 257

Restauracja / Pizzeria
Catering dla firm
Imprezy okolicznosciowe`

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

..

..

..

transmisje
sportowe

imprezy
okolicznoŚciowe

*

*

dowÓz
do klienta

americanrestaurant

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

obiady także dla firm

KARCHER
PRANIE ORAZ CZYSZCZENIE

TAPICEREK MEBLI I AUT
609 036 745

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

.

`

`

ZATRUDNI:

PRACA W SYSTEMIE
4 - BRYGADOWYM

- DRUKARZA
FLEKSOGRAFICZNEGO

- PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH

Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych (sklepowych, gastronomicznych)
696 017 449

LODÓWKI
pralek i zmywarek w domu klienta.

tel. 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
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O D  R A D Y   O S I E D L A   P O D O L A N Y

Głosowanie w tegorocznym budżecie obywa-
telskim już za nami - mamy nadzieję, że czy-
tając te słowa będziemy już wszyscy znali wy-
niki  i mogli po raz kolejny cieszyć się efektami 
wspólnego działania. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za Wasze zaangażowanie i oddane 
głosy! Działania rady osiedla - bez tak dużego 
wsparcia mieszkańców - nie miałyby szansy po-
wodzenia!
Ale nie tylko wyniki są ważne - także budowa-
nie lokalnej współpracy na wszystkich płasz-
czyznach. Temu ma służyć założone w tym roku 
na Podolanach Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
CIL Podolany będzie angażował mieszkańców 
do wszelkich działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności, do współtworzenia działań akty-
wizacyjnych, integracyjnych i edukacyjnych, 
organizacji spotkań, warsztatów, eventów, dla 
przykładu: pikników sąsiedzkich, świąt ulicy, 
pchlego targu, tworzenia muralu. Spotkania 
rozbudzające lokalny patriotyzm, jak choćby 
akcje sprzątania najbliższej okolicy, obchody 
świąt lokalnych i państwowych itp. Wszystko 
zależy od Waszej inwencji, Drodzy Mieszkań-
cy… Dlatego jeżeli macie świetne (Waszym 
zdaniem) pomysły - piszcie: cil@podolany.info. 
CIL Podolany pomoże je zrealizować. Ale uwa-
ga: przy Waszym pełnym zaangażowaniu, bo 
to mieszkańcy sami realizują swoje pomysły, 
przy niewielkim wsparciu CILu. CIL zapewnia 
pomoc i wiedzę i finansowanie przy realizacji 
inicjatywy.
Serdecznie witamy kolejnych nowych miesz-
kańców Podolan - mamy nadzieję, że dobrze 
się Wam będzie tu mieszkało. Mamy też proś-
bę - jeśli to możliwe -  gorąco zachęcamy do 
meldowania się pod nowym adresem, aby Wa-
sze podatki zostawały w Poznaniu (a częściowo 
również na Podolanach). Dzięki tym środkom 
będziemy mogli więcej zdziałać lokalnie. 
W tym miesiącu zakończyły się dwie ważne 
inwestycje drogowe: budowa kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej na ul. Zakopiańskiej oraz 
budowa ul. Kaczmarka. Efekty można zobaczyć 
na załączonych zdjęciach. Zbiorniki na desz-
czówkę, wybudowane przy ul. Zakopiańskiej 
są pod opieką niedawno utworzonej spółki z 

udziałem Miasta Aquanet Retencja. Więcej o 
tej nowej jednostce z grupy Aquanet znajdu-
je się na stronie: www.aquanet-retencja.pl. 
Mieszkańcy ul. Kaczmarka przesłali nam miłe 
słowa podziękowania za doprowadzenie budo-
wy ul. Kaczmarka do wspaniałego finału. Dzię-
kujemy i wzajemnie! Naszym marzeniem jest, 
aby każda ulica na Podolanach została w ten 
sposób wykonana w niedalekiej przyszłości.     

Trwają prace na ul. Jasielskiej, finansowane z 
PBO 2021. Pojawią się nowe drzewa, krzewy, 
uporządkowana zostanie istniejąca zieleń. 
Ze względów finansowych prace będą konty-
nuowane również wiosną. Niestety nie mo-

żemy objąć nimi całej ul. Jasielskiej, bowiem 
planowane są kolejne inwestycje dotyczące 
przebudowy infrastruktury podziemnej i ukła-
du drogowego. I nawet jeśli dojdą do skutku 
dopiero za kilka lat, to sadzenie drzew w tych 
miejscach byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. 
Prosimy o zrozumienie w tym względzie.
W najstarszej części Podolan, w trosce o bez-
pieczeństwo osób spacerujących naszymi naj-
piękniejszymi alejami, Miejski Inżynier Ruchu 
wprowadził strefę Tempo 30. Prosimy bacznie 
obserwować znaki i nie jeździć na pamięć. 
ZDM zakończył w tym tygodniu konsultacje nt. 
układu drogowego północnej części Poznania 
- pojawiły się nowe koncepcje, m.in. stara i 
Nowa Obornicka, stara i Nowa Szymanowskie-
go oraz stara i Nowa Kurpińskiego - ta ostat-
nia znana u nas pod nazwą: przedłużenie ul. 
Jasielskiej do Obornickiej. Szczegóły można 
sprawdzić na stronie: https://zdm.poznan.pl/
pl/konsultacje-spoleczne-1.
Dużymi krokami zbliża się święto 11 Listopada 
- jak co roku zapraszamy na obchody. Rozpo-
czynamy w kościele o g.11 mszą św., następnie 
przemarsz kombatantów, harcerzy i wszystkich 
chętnych pod Pomnik Poznańskich Harcerzy 
przy ul. Szarych Szeregów. A na koniec kawa i 
placek z makiem w hotelu Ilonn. 
Życząc sobie i Państwu kolejnych zwycięskich 
projektów w Poznańskim Budżecie Obywatel-
skim oraz wielu nowych dróg i chodników, ser-
decznie pozdrawiam.
Elżbieta Sobkowiak Przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany

W stolicy Wielkopolski po raz 23. przyzna-
no Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. 
Jana Baptysty Quadro. Trafiła ona do Pra-
cowni Insomia za projekt kolejnego etapu 
budowy osiedla „Nowy Strzeszyn”. Zdaniem 
jurorów koncepcja pozwoliła na powstanie 
miejsca, w którym człowiek, zieleń i architek-
tura sąsiadują ze sobą w zgodzie i harmonii. 
W tym roku zdecydowano także o przyznaniu 
dwóch wyróżnień. Otrzymali je: PL.architek-
ci za „Dom Rozcięty” oraz Ultra Architects za 
zespół budynków mieszkalnych „Trójpole”. 

Laureatów kolejnej edycji Nagrody Quadro pozna-
liśmy w poniedziałek, 18 października podczas uro-
czystej gali na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 

- Dziś mieszkańcy oczekują odpowiedzialnych i eko-
logicznych decyzji projektowych. Pandemia uświa-
domiła wszystkim, jak ważna jest bliskość zieleni. 
Coraz częściej rozmawiamy o zmianach klimatu i 
o tym, jak istotne jest każde drzewo. „Nowy Strze-
szyn”, który w tym roku został przez jury uznany za 
najlepszą realizację 2020 roku, spełnia te oczeki-
wania. Bardzo się cieszę, że w stolicy Wielkopolski 
dobra architektura powstaje nie tylko w centrum 
miasta. Gratuluję projektantom i życzę kolejnych 
tak udanych prac - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. 

Autorem zwycięskiego projektu jest Szymon Ja-
nuszewski z zespołem z Pracowni Insomia. „Nowy 
Strzeszyn” etap 1B, zlokalizowany przy ul. W. Różań-
skiego jest kontynuacją budowy osiedla mieszkanio-
wego na poznańskim Strzeszynie. W jego ramach 
powstało 18 lokali w bliźniaczej zabudowie jedno-
rodzinnej. 

- Nagrodę przyznano za zaprojektowanie unikato-
wej przestrzeni, tworzącej oryginalny i wyjątkowy 
klimat, w którym skala człowieka jest wartością 
podstawową - czytamy w uzasadnieniu jurorów. - W 
obecnych latach, kiedy minimalizm i oszczędność 
środków jest wartością szczególnie cenioną, autor 

konsekwentnie realizuje odmienną ideę, w której 
charakter miejsca buduje bogactwo detalu oraz 
różnorodność zastosowanych materiałów. Mimo 
tej złożoności, kompozycje cechuje szlachetność 
i harmonia, co świadczy o wysokiej wrażliwości i 
dużych umiejętnościach architektonicznych autora. 
Na uznanie zasługuje też sposób podejścia do pracy 
projektowej - ilość włożonej w projekt pracy i po-
święconego czasu. Świadczy to o wyjątkowej pasji i 
zamiłowaniu do zawodu. Wymienione wartości po-
zwoliły na powstanie w Poznaniu miejsca, w którym 
człowiek, zieleń, architektura funkcjonują w idealnej 
bliskości i zgodności.  JZ

Nowy Strzeszyn z Nagrodą im. Jana Baptysty Quadro

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań 
USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie 
Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędą się 
w dniu 12.10.2021r. i 23.11.2021r.  (oraz innych 
terminach) w Przychodni Lekarskiej Arterieart w 
Poznaniu, ul. Rakoniewicka 23 A
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wie-
ku 50-69 lat, mieszkających w województwie wiel-
kopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie 

bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z 
funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może ura-
tować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie 
bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od le-
karza rodzinnego.
Uprzejmie informujemy, że istnieje także możliwość 
zorganizowania i przeprowadzenia bezpłatnego ba-

dania USG aorty brzusznej pracowników na terenie 
zakładu pracy (zapewniamy lekarza radiologa, sprzęt 
diagnostyczny i rejestratorkę medyczną) - jedynym 
wymogiem jest uczestnictwo w badaniu minimum 
50 pracowników.  
Zapisy na badanie: 
- telefonicznie: 503 075 095
- mailowo: na adres zdrowaaorta@arterieart.com 
(proszę podać imię, nazwisko i nr tel. kontaktowego)

Bezpłatne  badania  aorty  jamy  brzusznej

Po raz drugi Imieniny Ulicy Św. Marcin odbywać 
będą się w cieniu pandemii Covid-19. Ze względu na 
wciąż obecne zagrożenie epidemiczne, organizator 
corocznych atrakcji - Centrum Kultury Zamek, posta-
nowił zrezygnować z wydarzeń mogących gromadzić 
jednorazowo zbyt dużą liczbę osób, takich jak: koro-
wód św. Marcina, uroczyste przekazanie kluczy do 
miasta czy koncert finałowy. W zamian zaplanowa-
no m.in. czterodniowy Kiermasz Świętomarciński.

W tym roku wydarzenia z okazji 11 listopada będą 
odbywać się pod hasłem DOBROczynię. Tego dnia, w 
godz. 11-19 na odnowionym odcinku ul. Św. Marcin, 
będzie można spotkać aktywistki i aktywistów oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, również 
tych działających na rzecz osób z doświadczeniem 
uchodźczym. Nie zabraknie także uczestniczek i 
uczestników corocznego korowodu, jak również mu-
zyki, pokazów sportowych i cyrkowych oraz tańca. 

To nie wszystko. 11-14 listopada przed CK Zamek 
zorganizowany zostanie czterodniowy Kiermasz 
Świętomarciński, na którym, obok tradycyjnych ro-
gali, będzie można zakupić wyroby rękodzieła i mnó-
stwo innych atrakcyjnych przedmiotów.

- Od wielu lat staramy się, aby poznańskie Świę-
to Niepodległości było radosnym, jednoczącym 

mieszkańców miasta, wydarzeniem. W tym roku 
obok wspólnej zabawy chcielibyśmy znaleźć czas 
na refleksję, czy historia patrona Imienin Ulicy na-
dal może być dla nas inspiracją. Święty Marcin był 
żołnierzem, który oddał żebrakowi połowę swojego 
płaszcza. Nie pytał o jego pochodzenie, przekonania 
religijne, orientację seksualną czy poglądy politycz-
ne. Chcielibyśmy się zastanowić, kogo my okryliby-
śmy dziś płaszczem? Kto tego najbardziej potrzebu-
je? W czasie tegorocznych Imienin Ulicy przyjrzymy 
się przede wszystkim kryzysowi humanitarnemu, 
jaki trwa na granicy polsko-białoruskiej - mówi Mar-
tyna Nicińska, rzecznik prasowy CK Zamek.

Zaplanowano dwa spotkania, w których wezmą 
udział m.in. aktywistki i aktywiści zaangażowani w 
pomoc uchodźcom. Szczegółowy program zostanie 
ogłoszony wkrótce.                                 CK Zamek/ AJ

Imieniny ulicy Św. Marcin
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ABDE
ARTBART DEVELOPMENT

STUDNIE GŁĘBINOWE

www.abde.pl tel. 880-417-233

ODWIERTY POD POMPY CIEPŁA  WYBUDOWAŁEŚ DOM

PROFESJONALNA OBSŁUGA INWESTYCJI 

ZADZWOŃ!
NIE MASZ POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

TEL: 668 142 857

ŁAZIENKI

FACHOWO

784  05  04  00
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Przy ul. Perzyckiej trwa rozpoczęta latem bieżącego 
roku budowa drugiego domu opiekuńczo-wycho-
wawczego Centrum Wspierania Rodzin „Swobo-
da”. Koniec robót budowlanych zaplanowano na 
lato 2022 roku.
W nowym budynku, takim samym jak wzniesiony 
kilka miesięcy temu przez Poznańskie Inwestycje 
Miejskie na tej działce,  wychowankowie Centrum 
Wspierania Rodzin „Swoboda” zamieszkają w poko-

jach jedno- i dwuosobowych. Do dyspozycji  będą 
mieli salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój 
zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią. 
Oprócz tego powstanie pokój wychowawców, pokój 
gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. Dom 
będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.
Kontynuacja inwestycji przy ul. Perzyckiej to kolej-
ne działanie Miasta, mające na celu standaryzację 

poznańskich placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, czyli dostosowanie ich do wymogów ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 
9 czerwca 2011 roku. Stanowi ona, że w takich pla-
cówkach można umieścić w tym samym czasie łącz-
nie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnę-
ły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 
Obiekty spełniające te zapisy powstały wcześniej 
przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.                        PIM

Drugi dom opiekuńczo-wychowawczy powstaje przy ul. Perzyckiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Dru-
skienickiej na Podolanach w przyszłym roku będą 
mogli zdobywać wiedzę w nowych salach lekcyj-
nych. Trwa rozbudowa placówki o nową, trzykon-
dygnacyjną część. Obok powstaje także parterowy 
budynek auli szkolnej i biblioteki. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem.
- Nowa część szkoły z salami lekcyjnymi jest już 
prawie gotowa. Zakończyły się roboty związane z 
elewacją, a w środku trwają prace wykończeniowe. 

Budynek z aulą jest już zadaszony, wykonawca sku-
pia się teraz na elewacji i montażu stolarki okiennej 
– mówi Magdalena Ras, dyrektor ds. przygotowania 
i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwesty-
cje Miejskie.
Rozpoczęły się również prace polegające na zago-
spodarowaniu terenu wokół obu budynków, gdzie 
przewidziane są chodniki i miejsca parkingowe. 
Powstanie także ogrodzenie i nasadzona zostanie 
nowa zieleń.
Procedura odbiorowa nowej części szkoły przewi-
dziana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a 
zakończenie całego zadania, obejmującego także 
budowę budynku z aulą i biblioteką, planowane jest 
na wiosnę 2022 r.
Przylegająca do głównego gmachu nowa część szko-
ły liczy trzy kondygnacje, dzięki czemu powierzchnia 
użytkowa placówki zwiększy się o niemal 2,4 tys. 

metrów kwadratowych. W nowej części powstało 
m.in. 16 sal lekcyjnych, pomieszczenie biblioteki 
szkolnej oraz pokój nauczycielski, a także gabinet 
psychologa, toaletę, szatnię i pomieszczenia admini-
stracyjne. Parter zostanie przystosowany do ewen-
tualnych potrzeb lokalowych przedszkola.
Szkoła zyska także nowe, główne wejście z pozio-
mu parteru, przestronną klatkę schodową łączącą 
nadziemne kondygnacje budynku, dyżurkę i windę. 
Takie rozwiązanie zapewni wygodny dostęp do bu-
dynku wszystkim osobom, także starszym, z niepeł-
nosprawnościami oraz poruszającym się z wózkami 
lub małymi dziećmi.
Z kolei wolnostojący, parterowy budynek, pomie-
ści aulę szkolną, przewidziane są w nim również 
pomieszczenia przeznaczone na potrzeby biblioteki 
Raczyńskich. Znajduje się on naprzeciwko obecne-
go, głównego wejścia do szkoły.

Ostatnie prace wykończeniowe w nowej części szkoły na Podolanach

Trumny - Urny - Wieńce - Wiązanki

Usługi pogrzebowe Przewozy Kremacja Wypłata ZUS

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
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Szczepienia pro�laktyczne

Diagnostyka laboratoryjna

Zabiegi chirurgiczne
zwierząt małych i egzotycznych

GABINET  WETERYNARYJNY

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

           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

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

(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!

Kompleksowe osuszanie budynków

• izolacje przeciwwilgociowe
• izolacje przeciwwodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doradztwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże

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

Poznań - Naramowice,
ul. Andaluzyjska 17

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

ZAKŁAD TAPICERSKI
MEBLE TAPICEROWANE

NOWE I NAPRAWA

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

78 40 50 400

podłogi
układanie
cyklinowanie

schody

meble
ZABUDOWY

KUCHNIE

TARASY

usługi
stolarskie

tel. 515 550 833 - SPEC

malowanie
szpachlowanie
układanie płytek

panele
płyta GK
tapetowanie*

*
**

*
*

USŁUGI REMONTOWE

KARCHER. .

Ul. Żytnia 7,  62-081 WysogotowoUl. Żytnia 7,  62-081 Wysogotowo
tel: 698 626 071,  tel: 604 176 013tel: 698 626 071,  tel: 604 176 013

2020
LAT LAT

USŁUGI 
REMONTOWO-BUDOWLANE

tel. 602-370-190

Malowanie, tapetowanie

Instalacje WOD-KAN, CO i GAZ

Montaż drzwi i okien

Układanie płytek
Montaż paneli

Instalacje elektryczne

Płyty GK, Su�ty podwieszane

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

PROFESJONALNE USŁUGI

DEKARSKIE

KONSERWACJA 
I MIEJSCOWE NAPRAWY DACHÓW

NAPRAWA DACHÓW Z PAPY

PRZEGLĄDY OKRESOWE DACHÓW

DOCIEPLANIE DACHÓW STYROPAPĄ

KRYCIE BALKONÓW I TARASÓW

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE

tel: 792 942 766  /  732 777 944
email: dr.dachWalkowiak@gmail.com
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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

DREWNO 
SEZONOWANE

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

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

Z raportu BIK wynika, że co drugi Polak ma zobowią-
zania kredytowe, a 70% łącznej wartości kredytów 
do spłaty  stanowią zobowiązania na cele miesz-
kaniowe. Szacuje się, że co trzecie mieszkanie jest 
kupowane na kredyt. Nic więc dziwnego w tym, że 
sporo nieruchomości na rynku mają obciążoną hipo-
tekę. Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem 
jest możliwa, jednak wiąże się z dopełnieniem nie-
zbędnych formalności. Dlatego zanim zdecydujesz 
się na sprzedaż swojej nieruchomości przygotuj się 
do tego procesu albo poproś o pomoc  doświadczo-
nego agenta nieruchomości, który sprawnie prze-
prowadzi cię przez taką transakcję a Ty dzięki temu 
unikniesz problemów i niepotrzebnych kosztów.

Na początek sprawdź w banku, w którym został zacią-
gnięty kredyt jaki jest dokładnie stan zadłużenia wraz 
z odsetkami.  To bardzo ważne ponieważ dowiesz się 
ile zostało do spłaty i czy np. zadłużenie nie przekra-
cza wartości nieruchomości. Kiedy już będzie zdecy-
dowany kupiec, poinformuj bank o zamiarze sprzeda-
ży. Bank wyda zaświadczenie, które powinno zwierać 
dokładne, bieżące saldo zadłużenia, dane kredyto-
biorcy, datę udzielenia kredytu, wysokość prowizji za 
wcześniejszą spłatę (lub informację o jej nienalicze-
niu), numer rachunku technicznego do spłaty kredytu 
oraz deklarację banku, że po spłacie zobowiązań wy-
stawi dokumenty zwalniające zabezpieczenia spłaty. 
Promesa z banku to zapewnienie, że po spłacie bank 
zgodzi się na wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Warto sprawdzić czy nie będziesz musiał zapłacić 
bankowi prowizji za wcześniejszą spłatę. By unik-
nąć przykrych niespodzianek, wróć do swojej umo-
wy kredytowej by dowiedzieć się o podobnych 
zapisach. Prowizja banku za wcześniejszą spłatę 
to od 1% do nawet 5% salda pozostałego do za-
płaty, dlatego sprawdź kiedy wygasa karencja.  Po 
jej wygaśnięciu spłata odbędzie się bez dodatko-

wych kosztów. Zwykle okres karencji to 3 albo 5 lat.

Ważne! Jeśli kredyt został zaciągnięty w innej wa-
lucie(np. we franku szwajcarskim, euro) trzeba 
sprawdzić, czy sprzedaż Ci się opłaca, ponieważ 
bank przeliczy Twoje zadłużenie na złotówki po kur-
sie, który był zapewne inny w momencie zaciągania 
kredytu. Może się wówczas okazać, że kredyt prze-
wyższa, kwotę którą możesz uzyskać ze sprzedaży.  
Być może wówczas będzie konieczna zmiana strate-
gii, na taką która jest bardziej opłacalna dla Ciebie.

Zakup obciążonej kredytem nieruchomości zale-
ży od sposobu finansowania, jeśli kupujący będzie 
posiłkował się kredytem, procedura zakupu będzie 
wydłużona. Konieczna będzie umowa przedwstęp-
na, która musi być przedłożona razem z wnioskiem 
kredytowym do banku, w którym kupiec będzie 
się starał o kredyt. W umowie przedwstępnej na-
leży  opisać czynności dotyczące uregulowania 
obecnego zadłużenia ciążącego na nieruchomo-
ści. Wyżej wspomniane zaświadczenie z Twojego 
banku przekazujesz kupującemu, który składa je w 
swoim banku. Na tej podstawie następuje przelew 
odpowiedniej kwoty na spłatę Twojego kredytu, a 

ewentualna pozostała część pieniędzy przekazana 

ewentualna pozostała część pieniędzy przekazana zo-
stanie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

W sytuacji gdy kupiec nie potrzebuje kredy-
tu, to sprawa jest  prostsza. Choć i tu niezbędne 
jest dopełnienie wszystkich niezbędnych pro-
cedur by transakcja była bezpieczna dla Ciebie.

Spłata Twojego kredytu,  nie jest równa z  auto-
matycznym  wykreśleniem Banku z działu IV księ-
gi wieczystej. Konieczna będzie wizyta w sądzie 
wieczystoksięgowym i złożenie odpowiedniego 
wniosku do wydziału ksiąg wieczystych i zaświad-
czenia z banku o możliwości „uwolnienia” hipo-
teki.  Dopiero na tej podstawie możliwe będzie 
wykreślenie banku z hipoteki. Wiosek wiąże się z 
uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 100 zł

Oczywiście każda sytuacja jest inna ponieważ mamy 
do czynienia z różnymi nieruchomościami, a ich ob-
ciążenia są bardzo zróżnicowane. Dlatego do każ-
dego przypadku należy podchodzić indywidualnie, 
pamiętając przy tym o niezbędnych formalnościach.

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

Sprzedaż obciążonej  kredytem nieruchomości

 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
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BAHMUS ogrodzenia

Narożnik SAN DIEGO

MEBLEBAHMUS
Zestaw wypoczynkowy LENIUCH

SUCHY LAS UL. OBORNICKA 71

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

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 

KOMPOSTOWNIKI      WARZYWNIKI

25 lat na rynku

GWARANCJA 3 LATA

Narożnik KOMO

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

Kanapa BETA na podwójnych sprężynach.

Kanapa BETA 

Kanapa FALA 

Ogrodzenia frontowe wykonujemy kompleksowo- z montażem!
Bramy, furtki, przęsła, automatyka - z montażem!

Ogrodzenia betonowe i panelowe - z montażem!

Oszczędzaj już dzisiaj!

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.

Zestaw BORA

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.

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.

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. pn.- pt.  7.00 - 22.00

sob.- niedz.  9.00 - 17.00

zmodernizowane wnętrza w modnym, industrialnym stylu
nowe sprzęty sportowe
profesjonalna kadra instruktorów i trenerów
wparcie w realizacji celów treningowych (konsultacje i dyżury trenerskie)
życzliwa i  przyjacielska atmosfera
bogata oferta zajęć grupowych 
od lekkich form aktywności ruchowej po ćwiczenia dynamiczne i siłowe
zajęcia taneczne Bachata Solo, Zumba
zajęcia prozdrowotne Zdrowy Kręgosłup i inne
karnety dla młodzieży szkolnej w stałej ofercie 49zł/1m-c
promocyjne karnety dla studentów, seniorów i służb mundurowych
indywidualne treningi w okazyjnych cenach

Każdy znajdzie u nas odpowiednią formę aktywności fizycznej dla siebie. 

www.fitathletica.suchylas.pl

Suchy Las, ul. Szkolna 20
tel. 61 812 50 28

PIERWSZE WEJŚCIE GRATIS !!!

ĆWICZ Z FIT ATHLETICA, ABY BYĆ SPRAWNYM I ZDROWYM ! 

Zapraszamy

......

.....

zaprasza na „Dni otwarte” 
z Firmą Hoya oraz Cooper Vision 3-4 grudnia 2021

Na badania prosimy o zapisy na nr tel. 570 760 400
Salon Optyczny Optoplus Optyk, Poznań, Dąbrowskiego 353

TWOJE OCZY TO NASZA PASJA
- gratisowy przegląd i serwis Twoich obecnych okularów

W programie: 

- darmowe badanie wzroku

- darmowy dobór soczewek kontaktowych sferycznych Cooper Vision

- szeroki wybór opraw okularowych z atrakcyjnymi rabatami 

- do 30% rabatu na szkła �rmy Hoya

- pomiar ciśnienia śródgałkowego

Salon Optyczny Optoplus Optyk 
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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` `

AUTO-SZYBY VARIA
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Tel. 602 693 657
Ul. Dąbrowskiego 129

       

www.szybysamochodowepoznan.pl

NAGROBKI GRANITOWE
NAJWIĘKSZY WYBÓR W POZNANIU

ul. Dąbrowskiego 139
(przed pętlom tramwajową Ogrody)

61 8436 237 781 999 551
www.nagrobki-wicherek.pl

WYNAJEM - WYPOZYCZALNIA
.

bez blokadykart kredytowych

dodge challenger 788 008 006

OKAZJA


