Auto Port Renice Sp. J.
Wiesława Bogusławska Urszula
Malinowicz
Kontakt
Nowa Niedrzwica 60 (Stacja Statoil)
66-340 Przytoczna
lubuskie, Polska
tel: 95 749 44 30
fax: 95 749 44 34
http://www.auto-port.com.pl

Dodatkowe informacje
Stacja STATOIL– wysokiej
jakości paliwa
– akcesoria i kosmetyki
samochodowe
– art. spożywcze, alkohol,
papierosy, zabawki, prasa,
itp.
– kolektura LOTTO
– WIFI free

Restauracja– szeroka gama
posiłków kuchni polskiej i
azjatyckiej
– smaczne zupy
– ciasta, desery i świeże soki
– organizujemy imprezy
okolicznościowe
– noclegi

D&K Prestige Nieruchomości
Kontakt
ul. Poznańska 76/7
66-300 Międzyrzecz
lubuskie, Polska
kom: 500 077 409
kom: 508 588 378
http://www.dkprestige-nieruchomosci.pl

Dodatkowe informacje
Firma D&K Prestige Nieruchomości pośredniczy w zakupie,
sprzedaży, zamianie, wynajmie i dzierżawie wszelkich

nieruchomości na terenie kraju, oraz w zakupie i wynajmie
apatramentów i domów na terenie płn. zach. Włoch, w regionie
Liguria, położonym nad ciepłym Morzem Liguryjskim, w północnej
części Morza Śródziemnego. Świadczymy także kompleksową
obsługę formalno- prawną transakcji, regulujemy stany prawne
nieruchomości, ustalamy cenę rynkową nieruchomości, jesteśmy z
naszym klientem przez cały etap przebiegu transakcji. Dla
klientów naszego biura prowadzimy bezpłatne doradztwo prawne,
podatkowe, oraz inwestycyjne dotyczące nieruchomości a także
doradztwo i pośrednictwo kredytowe. Współpracujemy z
kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi,
geodetami, prawnikami i architektami.
Firma D&K Prestige Nieruchomości jest biurem licencjonowanym nr licencji 14511, oraz ubezpieczonym od odpowiedzialności
cywilnej.
Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa ustalamy indywidualnie
dla każdego klienta, w zależności od stopnia trudności
realizcji transakcji.
Podstawową dewizą naszej firmy jest przede wszystkim” troska o
dobro Klienta, o zdobycie Jego zaufania i zapewnienie Mu
satysfakcji z bezpiecznych i korzystnych transakcji”
Zapraszam do współpracy!!

Dom Seniora POGODNA JESIEŃ
Kontakt
Rokitno 60
66-340 Przytoczna
lubuskie, Polska

tel: 95 76 33 980
kom: 603 911 811
http://www.pogodnysenior.pl

Dodatkowe informacje
Dom Seniora POGODNA JESIEŃ to wyjątkowe miejsce łączące
warunki sanatoryjne z możliwością stałego pobytu. Budynek
został wybudowany w 2010 i oddany do użytku w pierwszym
kwartale 2011 roku. Obiekt jest nowoczesny i komfortowy,
dopasowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
spełniający wszystkie standardy unijne.
Dom Seniora Pogodna Jesień oferuje pobyt w pokojach jedno- lub
dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się łazienka, TV,
radio,

Internet

i

instalacja

przywoławcza.

Dołożyliśmy

wszelkich starań, aby pokoje były komfortowe i przytulne.
Wyposażone w przedmioty osobiste mieszkańców dadzą poczucie
domowej atmosfery. Dla
wyposażony w windę i

wygody mieszkańców budynek jest
przystosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych.
Pensjonariuszom zapewniamy:
wyjątkowo dobrą opiekę codzienną
rehabilitację i opiekę medyczną
zajęcia organizujące czas wolny
terapię ducha, ciała i umysłu
możliwość pobytu stałego, czasowego, dziennego

FKT POLSKA Sp. z o.o.
Kontakt
Goraj 74
66-340 Przytoczna
lubuskie, Polska
tel: 95 749 39 83
fax: 95 749 39 84

Dodatkowe informacje
Firma nasza zajmuje się
wzmacnianiem ich włóknem
rurociągów.
Wykonujemy usługi dla:
FKT Faßbender GmbH
Bonvitaweg 1-5
53424 Remagen-Kripp

obróbką tworzyw sztucznych,
szklanym, budową i montażem

Niemcy
Tel: 0049 2642 9074310
E-mail: info@fkt-gmbh.de
http://www.fkt-gmbh.de/home.html

Folwark Amalia Marian Kulak
Kontakt
Lubikówko 5
66-340 Przytoczna
lubuskie, Polska
kom: 603 838 407
http://www.folwarkamalia.pl

Dodatkowe informacje
–
–
–
–
–
–
–

noclegi
restauracja
wesela
imprezy okolicznościowe
plaża
jezioro
nurkowanie

„Firma
Handlowa
Bober” Jakub Bober

Eulalia

Kontakt
ul.Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
lubuskie, Polska
tel: 95 71 71 766
fax: 95 71 71 767
kom: 609 698 873
http://www.bober.net.pl

Dodatkowe informacje
Zajmujemy się głównie działalnością transportową na terenie
krajów Unii Europejskiej pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony. Prowadzimy również działalność
handlową w miejscowości Krasne Dłusko – posiadamy tam sklep z
artykułami spożywczymi.

Gospodarstwo Rolne Pacan
Kontakt
Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna
lubuskie, Polska
tel: 95 74 93 016
fax: 95 74 89 180

Dodatkowe informacje
Gospodarstwo Rolne Nowa Niedrzwica powstało 01-02-1993 roku po
zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. W tym też roku
zostało (w dużej części areału) wydzierżawione przez Annę i
Jerzego Pacan. W okresie dzierżawy do gospodarstwa dołączyli
synowie Dominik i Maciej.
Dzisiaj jest to wspólnie prowadzone gospodarstwo rodzinne:
Anna, Jerzy, Dominik, Maciej Pacan. Gospodarujemy na
powierzchni, gdzie większość stanowią wykupione grunty.
Gospodarstwo specjalizuje się głównie w hodowli indyków.
Produkcja prowadzona jest w większości w obiektach nowych, a
także adoptowanych – wyremontowanych po poprzedniej produkcji
(owce).
W podobnych obiektach prowadzona jest także produkcja trzody
chlewnej.
Ponadto gospodarstwo produkuje także znaczną ilość spirytusu
surowego.
Areał, który posiada gospodarstwo nie wystarcza na
wyprodukowanie potrzebnej ilości paszy i spirytusu, dlatego
prowadzi skup zboża – rocznie ok. 1500 t.
Gospodarstwo zatrudnia średnio ok. 30 osób.

Jaran
S.C
Andrzej
Fabiański,Jarosław Dębicki
Kontakt
Podmiejska Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.
lubuskie, Polska
tel: 95 72 59 371
kom: 605 937 156
kom: 665 467 865

Dodatkowe informacje
Branża
budowlana:
materiały
budowlane,pokrycia
dachowe(dachówki
ceramiczne,dachówki
cementowe,blachodachówka,papa),okna
dachowe(Fakro,Velux),szeroki
asortyment
rynien
dachowych(miedź,
tytan
cynk,ocynk,metalwe
powlekane,pcv)akcesoria dachowe(membrany,folie,taśmy,obróbki
blacharskie)
Doradzctwo Obmiary Wycena Gratis!!

