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Serwis komputerowy
stała obsługa firm

Kraszewskiego 12

tel. 61 847 02 02

kom. 500 800 723

gravis@grv.com.pl

www.grv.com.pl

Systemy informatyczne

Kompleksowa obsługa informatyczna

Nowoczesne rozwiązania

Profesjonalne doradztwo

Audyty IT

Bezpieczeństwo danych

Bezpłatny miesięcznik - nakład 10 000

Paczka dostępna DLA KAŻDEGO!

Paczki krajowe już od 13,99zł
Paczki międzynarodowe już od 109zł

tel. 510-840-057
email: spo16a@dpd.com.pl

Poznań, ul. Dąbrowskiego 306A

POZNAŃ  WOLA

BEZ UMÓW, DEKLAROWANEJ ILOŚCI
SZYBKO TANIO BEZPIECZNIE

IDEA CLEAN rkorn@op.pl  tel 605-058-830 e-mail Poznań - Smochowice

Sprzątanie po budowlane, czyszczenie i mycie wszelkiego rodzaju powierzchni
elewacji, posadzek, ścian w: domach, warsztatach,  halach produkcyjnych i
magazynowych, holach, klatkach schodowych, hotelach, restauracjach,
przychodniach, szkołach, halach sportowych, pływalniach, urzędach itd…
Czyszczenie i impregnacja kostki brukowej, usuwanie graffi�, zabezpieczanie
preparatami anty graffi�, usuwanie wszelkich zabrudzeń z każdej powierzchni. 

ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI WYKONUJEMY W 
 NANO-TECHNOLOGII – NANO POWŁOKI

196-22
transport osobowy,

 bagażowy, pomoc drogowa
www.taxi.com.pl     czynne całą dobę

RADIO-TAXI
RADIO
TAXI

196-22

PORSN TUA  R PT R YEI WN AE TZ NS EE GZ

OR
Z

e-mail: poznan@mazeda-went.pl   www.mazeda-went.pl

- opinie do gazowni i architektury
- sprawdanie i czyszczenie przewodów kominowych
- sprawdzanie szczelności instalacji gazowej

MAZEDA-WENT
Zakład Usług Kominiarsko-Gazowych

Poznań, ul. Warszawska 39/41, pok. 34

tel. 61 830 01 55  kom 886- 855-601

www.tani-kurier.net

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

biuro@tani-kurier.net

SZYBKA I TANIA WYSYŁKA
BEZ UMÓW I DEKLARACJI ILOŚCI
ODBIÓR PRZESYŁEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
PALETY, GABARYTY, PACZKI NIESTANDARDOWE
PROFESJONALNA OBSŁUGA

881-511-050

ODDZIAŁ PRZEŹMIEROWO
UL.RYNKOWA 113 (WJAZD OD UL.KRAŃCOWEJ)

62-081 PRZEŹMIEROWO

ODDZIAŁ SMOCHOWICE
UL.KOŚCIERZYŃSKA 10

60-446 POZNAŃ

881-511-040

PACZKA JUŻ OD 16 ZŁ
ZAPRASZAMY PON-PT 9-16.30

biuro@tani-kurier.net



Agnieszka	Juskowiak

Dyrektor handlowy
Agnieszka Juskowiak
tel. 505-528-144
biuro@
fachowcywmiescie.com.pl

Grafika i skład:
Marek Greg
tel. 696 559 590 
getinss@wp.pl

Wydawca:
AGMARsoft 
Agnieszka Juskowiak
ul. Dedala 5
60-407 Poznań

Miesięcznik firm

BRAMY GARAZOWE MARKIZY

OKNA PCV

DRZWI ZEWNETRZNEMOSKITIERY SUWANKI

AG Dom System
ul. KRAKOWSKA 4/7, 61-889 Poznań
tel/fax: 0048 61 22 158 35
tel/fax 0048 61 22 158 36
kom: 0048 501 159 023
 
ak@agdomsystem.pl
info@agdomsystem.pl

OKNA ALU

OKNA DREWNIANE

PANELE DRZWIOWEDRZWI WEWNETRZNE

ROLETY

Oferujemy wynajęcie podnośnika koszowego (18 - 24 m) wraz z operatorem
Zakład Lasów Poznańskich

baza przy ul. Margonińskiej (wjazd od ul. Wyrzyskiej)
Poznań - Smochowice

tel. (61) 820 25 82, kom. 512 386 842 (Anna Szczepańska)

Szanowni Państwo,  

Jak pewnie  zauważyliście, od wydania lipcowego 
miesięcznika poszerzyliśmy zakres dystrybucji naszej 
gazety o miejscowość Przeźmierowo. Cieszymy się z tego 
sukcesu.

Wszystkich mieszkańców  Poznania do których dociera 
nasza gazeta, a którzy poszukują konkretnego fachowca, 
zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie przekażamy 
kontakt do wybranej osoby, godnej polecenia.

Wszelkie zapytania i sprawy  proszę kierować  pod nr telefonu: 
505-528-144 lub na maila: biuro@fachowcywmiescie.com.pl.

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.
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JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
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Poznań, ul. Słowiańska 42H
tel. 880 509 577

Poznań, ul. J.H.Dąbrowskiego 149
tel. 880 509 578

UWOLNIJ SIEBIE I OTOCZENIE
od dymu i substancji smolistych

 Dla każdego Klienta karta rabatowa na olejki

www.epapierosclub.pl
ALEKSANDRA HERCENA

SŁOWIAŃSKA
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MIASTA

POZNANIA

OSIEDLE
PRZYJAŹNI

E-papierosy od 99 zł
OLEJKI OD 11 ZŁ

Teresa Żołnierkiewicz

- Nabiał-mleczarnia Września
- Jajka wiejskie
- Miody z pasieki
- Pieczywo na zakwasie

Poznań, ul. Szpitalna/Dąbrowskiego
 (Parking przy Poczcie Polskiej)

tel. 517 548 479

NABIAŁ-PIECZYWO 

Meble kuchenne na wymiar
Szafy z drzwiami suwanymi
Komody
Lady sklepowe
Usługi stolarskie
Sprzedaż i cięcie

Sprzedaż lacobeli

MEBLECENTRUM.EU

Dąbrowskiego 156
(wjazd  od  ul. Cienistej)

tel. 785 576 636
biuro@meblecentrum.eu
www.meblecentrum.eu

luster na wymiar

(szkło koloryzowane)

Studio mebli kuchennych  Galeria Podolany
Poznań, ul.Strzeszyńska 63 ( I piętro )

3Zamów reklamę, zadzwoń: 505-528-144

tel. 61 847-46-85
ul. J.H. Dąbrowskiego 152A

Ogrody (przy cukierni Gruszecki)

W sierpniu z kuponem rabat 10
%

FRYZJER-KOSMETYKA   BEATA

BIURO
PODRÓŻY

Do każdej dokonanej rezerwacji 
o wartości powyżej 3 tys. zł

 dołączony zostanie voucher na usługi kosmetyczne.

Plac Waryńskiego 12
60-579 Poznań (pętla Ogrody)
tel./fax 61 663 07 31

Józefa Paszty

S
z
a
m

o
tu

ls
k
a

B
o
ta

n
ic

z
n
a

S
zp

it
a
ln

a

Jana Henryka Dąbrowskiego
Pętla

Ogrody

Plac

Ludwika Waryńskiego

poznajswiat1@wp.pl
www.poznajswiat.travelshops.pl

- wczasy krajowe 
- weekendy lotnicze
- pielgrzymki
- wczasy zagraniczne (samolotowe, autokarowe, z dojazdem własnym)
- wycieczki objazdowe samolotowe i autokarowe
- wyjazdy grupowe i integracyjne
- rejsy 

SPRZEDAŻ OPON
NAPRAWA FELG
ALUMINIOWYCH
renowacja felg stalowych i
aluminiowych

F.H.U. MAREX

WULKANIZACJA

tel. 61 843 50 60
ul. Botaniczna 24
Poznań
pon-pt 8.30-17.00
sob      9.00-13.00

spokój i wygoda za rozsądną cenę

pokoje z łazienkami, TV oraz internetem

świadczymy pełne wyżywienie

Poznań, ul.Polska  56/58
tel. 61 843 00 03
kom. 502 252 939

24h
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Poznań, ul. Głogowska 260C/7
www.sklep-wedkarski24.pl

Liny występują prawie wszędzie. Tak naprawdę jest ich dużo a nawet 
bardzo dużo. Jeżeli woda posiada dobre warunki  (żarcie, sporo 
szczupaka) to mamy szansę na spotkanie z dużymi egzemplarzami. 
Nawet takimi ponad 2-3kg. Zaraz po karpiach lin jest moją ulubioną 
rybą.
Gdzie przyda się feeder?
Ano prawie wszędzie. Standardowy zestaw pozwoli nam łowić 
praktycznie wszędzie, gdzie jest dość czyste dno, albo chociaż jego 
niewielkie obszary. Może was zdziwię, ale na obszarach gęsto 
zarośniętego dna również da się łowić skutecznie. Wymaga to jednak 
kilku zmian w zestawie i sposobie łowienia (np. pasta zanętowa 
zamiast zanęty). To jednak temat na kolejny artykuł:))
Nie posiadam doświadczeń z łowienia linów w rzekach i kanałach więc 
poniższe spostrzeżenia proszę odnosić do jezior, stawów i starorzeczy.
Gdzie konkretnie szukać lina w wodzie?
Ryby są pragmatyczne. Nie dorabiają ideologii i teorii do 
rzeczywistości. Będą bywać tam, gdzie mają żarcie i schronienie. 
Względnie, święty spokój. 
Co do głębokości, na której możemy łowić liny nie ma żadnych reguł. 
Wszystko zależy od specyfiki zbiornika. Czasami złowimy go na 40cm 
wody, czasami na 4-5metrach. 
Pamiętam dobrze linowe wyprawy na jeziorko w samym Białym Borze 
dobrych kilka lat temu. Zbiornik dość mocno zarośnięty po brzegach 
ale głęboki. Liny pięknie brały na końcu stoku na 4,5m jakieś 5 metrów 
od brzegu! Warunkiem było zachowanie ciszy i łowienie z brzegu. Kto 
zajmował pomost, musiał zadowolić się jedynie krąpikami i płotkami. 
Lina nie zobaczył. Brania były dość gwałtowne a walka wręcz szalona. 
W tym jeziorku pływało sporo dużych szczupaków, więc liny były 
wygrzbiecone prawie jak karpie. Czterdziestak miał półtorej kilo! 
Łowiliśmy na ciasto z chleba i ziemniaka, kukurydzę i czerwone 
robaki. Najwięcej linów złowiliśmy na końcach bardzo stromych 
stoków (4-5m głębokości) i w sporej, dość płytkiej zatoczce (ok. 1,2-
1,6m). Na płytkiej wodzie ryby były jednak bardziej płochliwe i 
nerwowe i lepsze efekty mieliśmy łowiąc na stokach.
Wszelkie zarośnięte zatoki jezior, wypłycenia, trzcinowiska i łagodne 
stoki z roślinnością, to miejsca, gdzie można spodziewać się linów w 
jeziorach. Jeżeli trafimy na czyste, najczęściej lobeliowe jezioro, 
gdzie roślinność zanurzona jest wręcz szczątkowa, możemy liny 
złowić nawet na  piaszczystych stokach. Przecież muszą gdzieś jeść;)
Najbardziej obiecującymi i moimi ulubionymi łowiskami linowymi są 
płytkie, kilku bądź kilkunasto hektarowe wyrobiska po wapnie 
łąkowym, torfie bądź żwirze. Jeżeli zbiornik ma co najmniej 10 lat, to 
już możemy szukać tam niezłych linów. Jeżeli ma sporo zielska a 
szczupaki nie zostały zdziesiątkowane, to możemy spodziewać się 
tam nawet okazów powyżej 2kg. Pewnie się zaczynacie zastanawiać, 
co się tak czepiam tych szczupaków? Już wyjaśniam. Jeżeli w 
zbiorniku brak drapieżnika, to liny rozmnażają się nadmiernie i 
karłowacieją. Gdy w zbiorniku występuje szczupak w sporej obsadzie, 
to jest to czynnik, który zmusza ryby do szybszego wzrostu i 
wygrzbiecania się. Jest to naturalna ochrona przed pożarciem. Jeżeli 
lin szybciej urośnie i będzie po prostu grubszy, to jego szanse w 
spotkaniu z zębatym żarłokiem znacząco rosną. Choćby z tego 
względu nie zabieram złowionych szczupaków, bo jestem przekonany, 
że moje kochane liny będą rosły szybciej.
Wracając do torfianek i płytkich zbiorników. Zazwyczaj takie wody są 
wręcz książkowymi ostojami linowymi. Ciepła woda, która zapewnia 
szybką wegetację ( w ciepłej wodzie ryba więcej je i szybciej trawi), 
roślin jest zazwyczaj dużo. A gdzie rośliny tam i jedzonko: ślimaczki, 
chruściki, ochotki, rureczniki, wszelkiego rodzaju larwy itp. Istny 
szwedzki stół! Lin ma gdzie się wytrzeć, narybek ma gdzie się schować 
i czym odżywiać, no i dorosłe osobniki mogą spokojnie i bezpiecznie 
paść brzuchy. Istna sielanka. Nawet, jeżeli zbiornik poddany jest 
dużej presji wędkarskiej, to liny mogą spokojnie i bezkarnie żerować 
30-40m od brzegu, poza zasięgiem spławików. Dalej od brzegu mają 
równie dobre warunki a dobrać im się do skóry jest zdecydowanie 
trudniej niż przy brzegu. I właśnie tam wkracza do akcji feeder.
Wędzisko
Nie chcę opisywać konkretnych modeli, ponieważ dziś jest na rynku 
sporo bardzo dobrych wędek do łowienia z koszyczkiem. Wędzisko 
musi być jedynie wytrzymałe (radzę unikać wędzisk o wyśrubowanych 
parametrach wagowych i tych z wysokomodułowego grafitu). 

Osobiście używam kilku modeli o długościach od 3m (do 30-50g) do 
3,60m do 60 - 120g. Przy długości 3,90cm trudno mi już zauważyć 
branie. Po prostu szczytówka jest ode mnie za daleko. Feeder nie musi 
być super lekki, w końcu głównie leży na podpórkach. To nie spining 
czy muchówka, którą pracujemy od rana do wieczora. Poza tym nie 
raz, nie dwa przyłożymy wędką po krzakach czy trzcinach. Musi 
wytrzymać takie traktowanie. Poza tym, podczas wyrzutu 20-60g 
koszyka przeciążenia są duże, a i liny do słabych ryb nie należą. Więc 
mocne. Marka nie istotna. Ważne, żeby miało co najmniej dwie 
szczytówki, jedną z włókna szklanego (taką ok. 1 – 1,5 uncji) i drugą 
sztywniejszą, może być węglowa (2-2,5 uncji). Na jeziora tyle 
wystarczy  cdn.

moje ulubione zanęty

liny są wszędzie

nocne ponad 3 kilogramy szczęścia

55cm dorodny samiec

dobre przygotowanie procentuje

tel. 61 66 11 235

Liny są wszędzie  cz.1



MEBLOFORM

- szafy z drzwiami przesuwnymi

- garderoby, wnęki

- meble kuchenne na wymiar

MEBLOFORM

- szafy z drzwiami przesuwnymi

- garderoby, wnęki

- meble kuchenne na wymiar

Ul. Rzemieślnicza 19, 62-081 Przeźmierowo

tel. 061 652 38 09, kom. 604 176 013

Ul. Rzemieślnicza 19, 62-081 Przeźmierowo

tel. 061 652 38 09, kom. 604 176 013

wygodne mieszkanie

R
Palędzie, ul. Leśna 24
www.serwis-ogrodowy.pl
t e l .  6 9 2 - 9 0 5 - 7 0 0

SPRZEDAŻ NAPRAWA WYNAJEM
URZĄDZEŃ OGRODOWYCH

 KOSIARKI
 WERTYKULATORY
 KOSY, PIŁY, TRAKTORKI ITP.
 CZĘŚCI I AKCESORIA, 
 OSTRZENIE NOŻY I ŁAŃCUCHÓW.

Dojazd do Klienta 

   tel. 508 036 304

Dopiewo, ul. Leśna 22
tel. 515-142-718

Sprowadzamy pojazdy

na zamówienia indywidualne!

Sprzedaż- naprawa
SKUTERY

Motocykle - sprzedaż

SCHOD BUD
rok założenia 1992

schody drewniane
samonośne
schody drewniane
samonośne
obudowa schodów
betonowych
obudowa schodów
betonowych

www.schod-bud.com.plwww.schod-bud.com.pl

ul.Dworcowa 33
62-032 Luboń
tel. (61)8-106-058
tel. kom.  501-307-180
E-mail: schodbud@wp.pl

ul.Dworcowa 33
62-032 Luboń
tel. (61)8-106-058
tel. kom.  501-307-180
E-mail: schodbud@wp.pl

tel. 61 8516-721
tel. kom. 607-122-427

- Remonty i naprawy dachów
- Adaptacja strychów
- Remonty mieszkań

Tel. 512 003 652

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

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

           tel. 513 060 479

 HYDRAULIK – INSTALATOR 

     www.instalator-poznan-24.pl     

SPRZEDAMY PAŃSTWA MIESZKANIE !
1 .  Państwa og łoszen ie umieśc imy w k i l kudz ies ięc iu
    porta lach internetowych , wykonamy profes jona lne
    zd jęc ia i f i lm w ideo .
2 . Stworzymy stronę  WWW o un ika lnym adres ie
    z Państwa ofertą
    (np . www .dom-smochowice .p l ) .
3 . Państwa oferta będz ie proponowana wszystk im
    naszym k l i entom za interesowanym podobnymi
    m ieszkan iami i domami w oko l i cy .
4 . Nad bezp ieczeństwem transakc j i czuwać będz ie
    radca prawny , doradca podatkowy , pośredn ik
    w obroc ie n ie ruchomośc iami i zespó ł
    wspó łpracu jące j z nami kance lar i i notar ia lne j .

Dom-Expert Nieruchomości
Poznań, ul. Dąbrowskiego 291/4

www.dom-expert.pl
telefon: 601-710-416

marek.bartkowiak@dom-expert.pl

Zapraszamy do współpracy !

Unikalne metody promocji ofert
i aktywne poszukiwanie klientów
mogą pomóc również Państwu !

Kontakty: marek.bartkowiak@dom-expert.pl
tel. 601 710 416





Obornicka Witosa
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polska odzież damska
kurtki, torebki, dodatki

Poznań, ul. Dąbrowskiego 92/94

tel. 509 83 87 83

tel. 504 724 637

Liceum dla dorosłych
NOWY
NABÓR

Wykształcenie średnie w 1 rok

ul. Człuchowska 30Aul. Człuchowska 30A

Opony nowe i

 bieżnikowane

Napełnianie
klimatyzacji

Odgrzybianie

Awaryjne odkręcanie śrub

zabezpieczających koła

tel. 61 663 8567tel. 61 663 8567

OKNA PCV I DRZWI
Z DEMONTAŻU Z NIEMIEC

DUŻY WYBÓR
NISKIE CENY
TRANSPORT

ul. Wituchowska 15
60-427 Poznań
tel. 505-840-057
tel. 508-077-297

otwarte 7 dni w tygodniu

tel. 501-166-807
Ul. Wituchowska 6

Poznań-Smochowice
www.ewantel.sklep2.pl

SKLEP MOTORYZACYJNYSKLEP MOTORYZACYJNY

EWANTEL
tel. 501-166-807

Ul. Wituchowska 6
Poznań-Smochowice

www.ewantel.sklep2.pl

Smochowice

ul.Sianowska 80a

(róg Elbląskiej)

60-454 Poznań

pon.-sob. 9.00-19.00

niedz. 10.00-15.00

Zamówienia telefoniczne
i z dowozem

tel. 605 761 413

Kwiaciarnia i Galeria
Lawenda

L

USŁUGI NAUKI JAZDY
 "ZAWODOWIEC"

Poznań, ul. Czarnkowska 35
odpowiadamy za naszą jakość szkolenia- 
 - płacimy za niezdany egzamin
teoria ul. Czarnkowska 35- 
jazdy spod domu do domu- 
 jeśli posiadasz część umiejętności kierowcy-

  przewidujemy negocjacje podstawowej
  części kursu

płatność w ratach lub gotówką 5% rabatu- 

Kategoria "B"

www.zawodowiec-lustyk.pl

tel. 888 530 558
      727 253 800

POMOC DROGOWA
500 005 065
Czynny 24h

ul.Człuchowska 13b, 60-434 Poznań
tel.668 938 938 fax.0 61 8499 741

auto-totall@wp.pl

                  - wystawiamy dokumenty dla
                    Wydziału Komunikacji

KASACJA POJAZDÓW
- odbieramy własnym transportem
- płacimy za każde auto do kasacji

                 

śruby kołki narzędzia zamki okucia
farby  artykuły instalacyjno-sanitarne

5%

w sierpniu
z kuponem 
rabat 5%



Dostaliście Państwo nakaz zapłaty, na przykład z Sądu w Lublinie - czy i jak można uniknąć  obowiązku zapłaty

Jak załatwić sprawy spadkowe, np., nabyć spadek, podzielić majątek spadkowy? 

Jak załatwić sprawy mieszkaniowe (nieruchomości), np. wykup, sprzedaż, kupno, podział, najem, eksmisja?

Jak starać się o odszkodowanie komunikacyjne i inne odszkodowania, gdy odmówiono zapłaty lub zapłacono zbyt mało?

Jak wyegzekwować od pracodawcy wynagrodzenie i inne świadczenia?

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy przez pracodawcę?

Jak przeprowadzić sprawę rozwodową, gdyby niestety zaszła taka konieczność?

Jak postępować przed urzędami skarbowymi, gdy domagają się zapłaty podatku?

KANCELARIA PRAWNA
radca prawny, doradca podatkowy

    W tych i w innych sprawach, na dogodnych warunkach

udzielamy porad prawnych,

reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami.

dla ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania w Kancelarii w Poznaniu na Jeżycach 
prosimy o kontakt (do niczego Państwa niezobowiązujący):

601 710 416 ;   pomoc@radca-poznan.pl

www.radca-poznan.pl

- GRYSY I ZASYPKI
- KOSTKA GRANITOWA
- OTOCZAKI
- KAMIEŃ ELEWACYJNY
- ŁUPEK
- GŁAZY - SKAŁY
- WYROBY KAMIENNE
- KORZENIE I KAMIENIE AKWARYSTYCZNE
- IMPREGNATY

Bugaj, ul. Kobylnicka 39

www.imperiumkamienia.com

tel. 606-516-978

Fachowe doradztwo przy wyborze kamienia.

Posiadamy własny transport.

Przy zakupie powyżej 50zł na wszystko 5% rabatu z kuponem z gazetki

KUPON 

RABATOW
Y

* 5
%

 *

IMPERIUM KAMIENIA
Gniezno Pobiedziska BUGAJ Poznań

okna PCV, ALU, drewno
drzwi antywłamaniowe
bramy garażowe

60-452 Poznań
ul. Darłowska 13
kom. +48 797 353 431
tel.   +48 61 847 67 24

biuro@winglob.pl     www.winglob.pl

- ROLETY ZEWNĘTRZNE
- ROLETKI MATERIAŁOWE
- ŻALUZJE
- MARKIZY (TARASOWE, BALKONOWE)
- MOSKITIERY( SIATKI NA OWADY)
- ZASŁONY RZYMSKIE
- ŻALUZJE FASADOWE
- BRAMY

Poznań, ul.Hawelańska 2
rolostylbachorz@wp.pl

www.rolostyl-bachorz.pl
tel. 696 453 054,  601 814 684

NAJNIŻSZE CENY W WIELKOPOLSCE

Robert Radecki
60-449 Poznań
ul. Wichrowa 8

tel. 61 848 02 36
tel.kom. 603 050 966

e-mail: serwisbl@wp.pl
www.radeckirobert.pl

SERWIS
BLACHARSKO-
LAKIERNICZY


