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Wesela Okoliczności

Eventy Bale Catering

Restauracja

Imprezy firmowe

tel. 796 936 699
Świdnica, ul. Sportowa 5 – ok. 6 km od Zielonej Góry

www.essenza.com.pl
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TURBOSPRĘŻARKI

regeneracja, naprawa

Regeneracja ﬁltrów cząstek stałych
DPF / FAP

✆ 788 000 303

66-008 Słone • ul. Słoneczna 1
e-mail: turboserwis@gmail.com

PRACE ZIEMNE
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

przygotowywanie „GEMO” Grzegorz Moszonka
terenu pod budowę
 wykopy pod fundamenty,
szamba, oczyszczalnie
 wykopy pod instalacje
wodno-kanalizacyjne,
gazowe, energetyczne
 załadunek materiałów
sypkich
 rozładunek palet
 niwelacja terenu


✆ 601 951 950
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ATRAKCJE
TURYSTYCZNE
1

ZALEW ŚWIDNICKI

Idealne miejsce do rekreacji i odpoczynku. Znajduje się
przy drodze wojewódzkiej nr 279, w kierunku Buchałowa.
Powiększona plaża, na którą regularnie dowożony jest
świeży piasek, wiata, liczne ławki, obecność ratownika
sprawiają, że mieszkańcy podczas letnich weekendów
z chęcią spędzają tam czas.
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OSiR „BUNKIER”

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bunkier” znajduje
się pięciokondygnacyjny poniemiecki schron, który został zaadaptowany na potrzeby sportu i rekreacji. Są tam
również dwie ścianki do wspinaczki, boisko do siatkówki
plażowej oraz miejsce na ognisko.
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KRĄG MEGALITYCZNY

To krąg składający się z 12 kamieni w obwodzie i jednego środkowego. Dwunastka wyraża 12 znaków zodiaku,
12 miesięcy oraz 12 godzin. Znajduje się na terenie OSiR
„Bunkier”, a każdy, kto znajdzie się w jego zasięgu, może
poczuć przypływ dobrej energii.
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PRACOWNIA RZEŹBIARSKA
G. HADZICKIEGO

Mieści się przy ul. Długiej w Świdnicy. Do pracowni zaprasza drewniany ludzik stojący przy ulicy. W ogrodzie
znajduje się mnóstwo rzeźb dokończonych, ale też takie,
które dopiero są tworzone. A obok drewniana chatka,
w całości zrobiona przez G. Hadzickiego.
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GALERIA MALARSKA B. ZIEMBY

Galeria mieści się przy ul. Długiej w Świdnicy. To jednocześnie pracownia malarstwa, jak i miejsce eksponowania gotowych dzieł Bogusława Zięby, który ma na swoim
koncie ok. 8 tys. sprzedanych obrazów.
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KOMPLEKS BOISK

Boiska należące do świdnickiego klubu piłkarskiego są
świetną bazą sportową i miejscem, gdzie odbywają się
mecze, treningi, ale też gminne imprezy. W pobliżu są
szatnie dla zawodników, a przy boiskach miejsce dla kibiców.
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WIEŻA WILKANOWSKA
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NAUKA JAZDY

Ceglana konstrukcja została wzniesiona w 1902 r.
na szczycie Góry Wilkanowskiej, która jest najwyższym wzniesieniem Wału Zielonogórskiego sięgającego 221 m n.p.m. Wysokość wieży to 20 m.
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METEORYT

Meteoryt „Wilkanówek” – jak podają kroniki – spadł
na wilkanowską ziemię 22 marca 1841 r. o godzinie
15.30. Mieszkańcy
usłyszeli trzy silne grzmoty moprawo jaz
dy kategori
gące sugerować, że spadły aż trzy jegoi:fragmenty.
AM, A1, A2,toA,
B, B+E, C,
Wielki głaz upamiętnia
wydarzenie.

RNA

TEORIA STACJONA

C+E, D1, D1+E, D
9 ZBÓR
G
szkolenia dla
TEORIA E-LEARNIN
Zbór poewangelicki z XIX w. oraz otaczający go
kierowców zawodowych
park sprawiają, że Letnica
posiada miejsce niezwykłe. Obecnie zbór jestAD
miejscem
RATY
R kulturalnych wydarzeń, tutaj odbywają się najważniejsze koncerty.
ty szupamiętniający
koleniowebohaterów
Przy zborze ev
stoien
pomnik

11

I wojny światowej – poprzednich mieszkańców tych
ziem.
10

FONTANNA
12

Fontanna została ozdobiona tysiącami malutkich
ceramicznych płytek przez artystę Henryka Krakowiaka. Znajduje się w centrum Letnicy, latem jest
idealnym miejscem do odpoczynku i ochłody.
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KOZIOŁEK

Kolorowy koziołek wita mieszkańców i gości wjeżdżających do Koźli. Ciekawostką jest, że mieszkańcy często przebierają koziołka, dostosowując strój
do okazji.

537 103 103
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TOTEM

Wspaniały drewniany ośmiometrowy totem wznosi
się przy stawie w miejscowości Grabowiec. Śmiało
można powiedzieć, że stoi w centralnym punkcie
miejscowości, gdzie często odbywają się różnego
rodzaju spotkania.

 537 103 103
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ŹRÓDLANA
DĄBROWA
www.tom-osk.pl
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ZDAMJI!

Z NA

„Źródlana Dąbrowa” znajduje się na terenie leśnic66-008
ŚWIDNICA,
ul. Ogrodowa 60a
twa Buchałów.
To 22 hektary
malowniczej, chronionej 65-120
przyrody. Potoki,
mchy, paprocie
i piękne drzeZIELONA
GÓRA,
ul. Zjednoczenia
wa – tym przywita nas to piękne miejsce.
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NAUKA JAZDY
prawo jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C,
C+E, D1, D1+E, D
szkolenia dla
kierowców zawodowych
ADR
eventy szkoleniowe

RNA

TEORIA STACJONA

G

TEORIA E-LEARNIN
RATY

537 103 103

 537 103 103
www.tom-osk.pl

ZDAMJI!

Z NA

66-008 ŚWIDNICA, ul. Ogrodowa 60a
65-120 ZIELONA GÓRA, ul. Zjednoczenia 92
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66-008 Świdnica • ul. Wypoczynek 8d
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Niepubliczny
Żłobek i Przedszkole
66-008 Świdnica, ul. Długa 3
e-mail: swidnica@nibylandia24.eu

 570 252 434
www.nibylandia24.eu
BEZPIECZNE, TWÓRCZE I KSZTAŁCĄCE MIEJSCE
DLA TWOJEGO DZIECKA!
•
•
•
•

gimnastyka korekcyjna, taniec, nauka języka angielskiego
zajęcia logopedyczne, terapia EEG Biofeedback
systematyczne spotkania z zielonogórskimi ﬁlharmonikami
uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, warsztatach
ceramicznych oraz eksperymentach
• lavkids – elektroniczny system komunikacji z rodzicami

Żłobek i przedszkole są czynne 11 godzin dziennie, od 630 do 1730
i jako nieliczne w powiecie funkcjonują przez 12 miesięcy w roku,
bez przerwy urlopowej.
Placówka znajduje się w miejscu, do którego łatwo dojechać, w wolnostojącym,
piętrowym budynku spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny.
Dzieci korzystają z przestronnych, kolorowych i klimatyzowanych sal.
Wszystkie mebelki, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt terenowy
na placu zabaw mają certyﬁkaty bezpieczeństwa.
Wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna i stała opieka psychologiczna
gwarantują bezpieczeństwo podopiecznych.
Przedszkole prowadzi własną kuchnię,
która spełnia wszystkie normy żywienia zbiorowego.
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ZAJMUJEMY SIĘ SPRZEDAŻĄ I TRANSPORTEM
MATERIAŁÓW SYPKICH:

• grysy ozdobne
• piasek zasypowy
• kruszywa płukane
• ziemia ogrodowa

• kruszywa budowlane
• kamienie ozdobne/gabionowe
• kostka brukowa

WYKONUJEMY WSZELKIEGO TYPU PRACE ZIEMNE
ORAZ HYDROTECHNICZNE:

• wykopy pod fundamenty,
podbudowa
• budowa i odbudowa
zbiorników sztucznych
• konserwacja i odbudowa
rzek i kanałów

• zabezpieczenia skarp
• wyburzanie budynków
• wykopy pod różnego typu
instalacje
• i wiele innych

WYNAJMUJEMY MASZYNY Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ:

• koparko-ładowarki
• koparki kołowe i gąsienicowe

• wywrotki 3- i 4-osiowe

Dokładamy wszelkich starań,
aby nasi klienci byli zadowoleni z wykonywanych przez nas usług
i cen, jakie oferujemy.

AutoBud Biczyński
Al. Brzozowa 10, Słone, 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
Usługi i wynajem maszyn:
tel. 660 447 641
e-mail: biuroautobud@wp.pl

Dział sprzedaży kruszyw i kamieni:
tel. 794 291 361
autobudkruszywa@gmail.com

/KRUSZYWAAUTOBUD/

www.kruszywaautobud.pl
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MARTOM
SKŁAD OPAŁU

66-008 Świdnica • ul. Tadeusza Kościuszki 2










węgiel kamienny orzech
węgiel kamienny kostka
węgiel wysokokaloryczny
węgiel groszek i ekogroszek
węgiel brunatny
koks
miał węglowy

683 273 268
884 307 347
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www.zhumartom.pl

 zhumartom@gmail.com

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak
www.wydawnictwo-pik.pl
Bydgoszcz 2019
Redaktor wydania:
Iwona Wilczyńska
Korekta:
Agnieszka Kajak
Tekst i zdjęcia:
Urząd Gminy w Świdnicy
Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam
oraz danych dotyczących gminy

BOHAR PALETY

4

✆

511 523 590
www.bohar.pl

ul. Obwodowa 17
(na terenie stacji paliw)

66-008 Świdnica
koło Zielonej Góry

TARTAK
SŁONE
k. Zielonej Góry

więźby dachowe
kantówki, łaty
kratownice (wiązary)
ogrodzenia, altany
drewutnie

66-008 Słone, al. Brzozowa 6 • tel.

721 522 544
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POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY ZBÓŻ I PASZ
NA TERENIE UE
POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI – KUPNO I SPRZEDAŻ
Dariusz Trzaska

66-008 Świdnica • ul. Kościuszki 3
 +48 608 684 010  deapolen@gmx.de
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Winnica

Słoneczne Tarasy
Ewa i Dariusz Trzaska
66-008 Świdnica, ul. Obwodowa 23
tel. +48 608 684 010, + 48 664 937 370 e-mail: deapolen@gmx.de
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USŁUGI INFORMATYCZNE
Aplikacje,
Strony WWW

Outsourcing IT

Usługi IOD

PHU ELKA Radosław Miczyński
ul. Kosowa 3A
66-008 Wilkanowo

ELKA-IT.PL
e-mail:

kontakt@elka-it.pl

tel.

693 334 664
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IZOLACJE AKUSTYCZNE
Kabiny
dzwiękoszczelne

Ekrany
Akustyczne

Instalacje
Wyciszające

Prace
Alpinistyczne

PHU ELKA Radosław Miczyński
ul. Księżycowa 33
66-008 Słone

WYCISZANIE.EU
e-mail:

wyciszanie@wyciszanie.eu

tel.

695 751 589
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Jesteśmy producentem
opakowań z tektury
falistej, zadrukowanych
techniką druku
offsetowego
i ﬂeksograﬁcznego.
Produkujemy
zarówno opakowania
jednostkowe, zbiorcze,
jak i zaawansowane
systemy ekspozycyjne
dla produktów
z różnych sektorów
gospodarki.

ROYALPACK TATAR
SP. J.
66-008 Świdnica
Aleja Brzozowa 2A, Słone
 534 747 400

www.royalpack.com.pl

Dynamicznie rozwijająca się ﬁrma z branży opakowań z tektury falistej
poszukuje pracowników na stanowiska produkcyjne. Przyjdź, spróbuj, zostań z nami!
 kadry@royalpack.com.pl  577 749 400

