
 

 

 
 Szkolenia zdalne, on-line 

Jak prowadzimy szkolenia?   

 Terminy gwarantowane i promocyjne ceny 

Kalendarium szkoleń.   

 Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania na szkolenia, nawet do 80% wartości 

usługi 

Gdzie szukać dofinasowania i jakie wymagania należy spełnić?  

 Bezpłatne seminaria on-line 

Zapisy, tematy i terminy spotkań.  

 Darmowy dostęp do bazy wiedzy, w tym ponad 200 bezpłatnych webinariów! 

Nagrania, publikacje trenerów na blogu, Q&A i Quizy.  

Kontakt: Altkom Akademia Wrocław 
Telefon: 883 375 153 
Mail: marta.sadowska@altkom.pl 
 
 

 

GRODEX 

bramy, okna, drzwi, ogrodzenia, stolarka dla obiektów, technologie inteligentne, szlabany, 

kontrola dostępu 

sprzedaż * montaż * serwis 

Kontakt: 

Andrzej Zieliński 

Dyrektor Handlowy 

48 607 051 343 

andrzej@grodex.pl; www.grodex.pl 
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INTERFERIE to działająca od ponad 25 lat sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli, które 
zlokalizowane są w górach - Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie oraz nad morzem – 
w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim i Dąbkach. 

Oferta górskich hoteli INTERFERIE skierowana jest do entuzjastów sportu i turystyki rodzinnej, 
natomiast ośrodki nadmorskie proponują szeroki wachlarz profilaktyki zdrowotnej. 

Każdy z obiektów - przy zachowaniu możliwego, należytego bezpieczeństwa – pragnie 
dostosować oferty do potrzeb i preferencji Gości, ale również zapewnić im wygodny 
wypoczynek z poprawą stanu zdrowia oraz relaksem w pięknych miejscowościach.  
Nasze obiekty, to znane i sprawdzone miejsca pobytu, w których od lat zapewniamy  
komfortowy wypoczynek i miłą atmosferę, cenioną przez wielu Gości.    
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obiektów INTERFERIE: 

 Interferie Chalkozyn w Kołobrzegu: https://www.interferie.pl/chalkozyn/oferty  

 Interferie Cechsztyn w Ustroniu Morskim: https://www.interferie.pl/cechsztyn/oferty  

 Interferie Sport Hotel Bornit w  Szklarskiej Porębie: 
https://www.interferie.pl/hotelbornit/oferty 

Interferie Aquapark Sport Hotel Malachit w Świeradowie – Zdroju: 

 https://www.interferie.pl/malachit/oferty  
 
 
 
 

 
 

Firma zajmuje się produkcją taśm i blach z miedzi i jej stopów 
 

Agnieszka Ławrynowicz 
Kierownik Działu Handlu i Marketingu / Sales & Marketing Manager 
tel. +48 32 33 06 356, kom. +48 887 876 967 
e-mail: agnieszka.lawrynowicz@wmn.com.pl 
Skype: aga.wmn  
http:     www.wmn.com.pl 
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest jedną z 14 państwowych podmiotów 
wydających decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego.                
O wydanie decyzji o wsparciu mogą ubiegać się przedsiębiorcy (MŚP oraz duże koncerny), prowadzący 
działalność gospodarczą na terenie Polski.  
 
Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji                         
o wsparciu, która wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy skierowany do WSSE. Wsparcie inwestycji 
w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności 
produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również korzystanie ze wsparcia w 
zakresie działalności nowoczesnych usług dla biznesu m.in. w zakresie: oprogramowania, hostingu  
doradztwa IT, naprawy i konserwacji komputerów, specjalistycznego projektowania, badań 
naukowych i prac rozwojowych. W ofercie WSSE znajdą Państwo tereny inwestycyjne dostępne pod 
realizacje nowych inwestycji. Szczegółowe informacje dot. aktualnych ofert terenów znajdują się pod 
linkiem: https://gis.invest-park.com.pl. 
 
W ramach opieki poinwestycyjnej WSSE świadczy usługi w formie spotkań/webinariów dla 
przedsiębiorców z zakresu księgowości, HR oraz grupy zakupowej do spraw energii.                            
Informacje o wszystkich nadchodzących webinariach można znaleźć pod linkiem: 
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/.  
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą WSSE „INVEST-PARK”. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 
 
Karolina Burak 
Departament Obsługi Inwestora 
k.burak@invest-park.com.pl 
+48 607 959 521 
 
 
 

 

Kosmetyki Terra SPA 
Uzdrowisko Świeradów to ponad 200 letnia tradycja w leczeniu uzdrowiskowym opartym na 
naturalnych bogactwach jakimi są radon, borowina i świerk.  Surowce te stały się dla nas inspiracją by 
stworzyć  linię kosmetyków delikatnych, bezpiecznych i skutecznych, przygotowanych z wielką 
starannością i dbałością o każdy detal. W produktach Terra SPA  znajdziecie Państwo bogactwo 
ekstraktów i składników naturalnego pochodzenia.   
Unikatowe w skali kraju, oferowane w Uzdrowisku Świeradów kąpiele w wywarze z kory świerkowej, 
pozyskiwanej z najczystszych lasów Puszczy Boreckiej i parzonej w specjalnych kadziach, stały się 
podstawą do stworzenia linii w oparciu o ekstrakt z kory świerku.  Kosmetyki Terra SPA z ekstraktem z 
kory świerku oraz z ekstraktem z borowiny to gwarancja najwyższej jakości pielęgnacji skóry, relaksu, 
ukojenia zmysłów To niepowtarzalny zapach, delikatność i aksamitna delikatność . 
Kosmetyki  Terra SPA stworzone z pasją dla tych którzy szukają naturalnego piękna. 
 

https://gis.invest-park.com.pl/
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/
mailto:k.burak@invest-park.com.pl


Kosmetyki Terra SPA posiadają zastrzeżony znak towarowy na terenie Unii Europejskiej co ma znaczący 
wpływ na  zaufanie do marki. Nasze kosmetyki nie zawierają parabenów, silikonów, SLE, SLS, donorów 
formaldehydu, nie są testowane na zwierzętach oraz nie zawierają składników pochodzenia 
zwierzęcego. 
 
Zakupy detaliczne można realizować w sklepie internetowym: 
www.terra-spa.pl 
 
Zamówienia hurtowe  w tym specjalna oferta na zestawy świąteczne : 
sklep@terra-spa.pl 
 
elias@uzdrowisko-swieradow.pl 
 
Zapraszamy również do skorzystania z oferty  na pobyty wypoczynkowe, hotelowe oraz ze specjalnej 
oferty na pobyty rehabilitacyjne.  
Uzdrowisko  Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU jest podmiotem  leczniczym. 
Wykwalifikowana kadra medyczna i fizjoterapeutów zapewni Państwu bezpieczny pobyt w naszym 
historycznym obiekcie Dom Zdrojowy  zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Do dyspozycji 
oferujemy pokoje w wysokim standardzie, a wdrożone procedury i standardy w zakresie reżimu 
sanitarnego, zapewniają naszym Gościom bezpieczeństwo, które potwierdziło się  w okresie 
przywrócenia naszej działalności czyli od maja 2020 do chwili obecnej. 
 
Zachęcamy do zapoznania  się z całą ofertą na : 
www.uzdrowisko-swieradow.pl 
 
Beata Pożoga 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 •59-850 Świeradów-Zdrój 
Tel. +48 75 78 20  600, Fax +48 75 78 20 588 
mobil +48  506477995 •www.uzdrowisko-swieradow.pl 
e-mail: pozoga@uzdrowisko-swieradow.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie : 
 

         Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,  

         Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody,  

         Badania ścieków,  

         Badania i pomiary czynników szkodliwych oraz uciążliwych dla zdrowia występujących  
w środowisku pracy,  

         Badania osadów ściekowych, gleb i gruntów,  

         Badania odpadów, 

         Badania żywności,  

         Badania technologiczne (np. technikami MLA, XRD, XRF, OES)  

         Emisja i imisja hałasu do środowiska,  

http://www.terra-spa.pl/
mailto:sklep@terra-spa.pl
mailto:elias@uzdrowisko-swieradow.pl
http://www.uzdrowisko-swieradow.pl/
http://www.uzdrowisko-swieradow.pl/
mailto:pozoga@uzdrowisko-swieradow.pl


         Badania paliw stałych, 

         Badania mikrobiologiczne wymazów czystościowych, tusz zwierząt 

         Inne wg potrzeb Klienta na indywidualne życzenie  
 

Kontakt:    Małgorzata Waszkowiak     tel.: (+48) 885 447 447     e-mail: cbj@cbj.kghm.pl               
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej  www.cbj.com.pl 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 
 
 

 
Projekt Multimedia zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie systemów 
audiowizualnych (AV). 
 
Wykonujemy zlecenia dla firm, korporacji, hoteli, obiektów sportowych, administracji publicznej, 
muzeów oraz centrów nauki na terenie całego kraju. Z realizacji na obszarze Zagłębia Miedziowego 
można wymienić: zaprojektowanie systemu AV oraz instalację w Siedzibie Głównej oraz Centrum 
Badań i Rozwoju firmy CCC S.A., wdrożenie systemu monitorowania temperatury ciała w Polkowickim 
Centrum Usług Zdrowotnych, zaprojektowanie oraz wykonanie multimedialnej wystawy w Muzeum 
Historycznym w Lubinie. Nasze realizacje doceniane są przez specjalistów z branży AV, o czym świadczą 
nominacje do międzynarodowych nagród. Współpraca z klientem obejmuje: doradztwo, 
projektowanie, dostarczanie sprzętu i jego instalację, a także usługi serwisowe. 
 
Prewencja COVID-19 
 
KAMERA TERMICZNA PRECISION - precyzyjne monitorowanie temperatury ludzkiego ciała. To 
skomponowane rozwiązanie składające się z kamery termicznej, wzornika temperatury „Black-body”, 
oprogramowania, oraz statywów. Precyzja pomiaru wynosi ±0,3°C. Doskonale sprawdza się w 
placówkach medycznych, zakładach pracy, centrach handlowych oraz na lotniskach czy dworcach.  
 
DETECTOR- szybki pomiar temperatury. Jest rozwiązaniem prostym w obsłudze, ekonomicznym i 
zaprojektowanym do automatyzacji badania temperatury ciała. System może być instalowany w 
wejściach, korytarzach, lobby, oraz innych kluczowych punktach. Wielką zaletą rozwiązania jest to, że 
osoba bez przeszkolenia może go uruchomić w zaledwie kilka minut. Urządzenie w ciągu 1 minuty może 
zmierzyć temperaturę 100 osobom. To ponad 5-krotnie więcej niż termometrem. 
 
GATE- wielofunkcyjne urządzenie do sprawdzania bezpieczeństwa, może być używany zarówno do 
wykrywania metalu, jak i weryfikacji temperatury ciała. Jest idealne do kontroli zatłoczonych miejsc, 
ponieważ pozwala na płynny ruch, jednocześnie obniżając ryzyko zakażeń krzyżowych w chorobach 
wirusowych wywołujących gorączkę. 
 
AUTOMATYCZNA BRAMKA DEZYNFEKUJĄCA – wielofunkcyjne rozwiązanie znajdujące szereg 
zastosowań w zależności od potrzeb. Urządzenie dokonuje automatycznej atomizacji płynu 
dezynfekującego za pomocą fotokomórki. System może być także wykorzystywany do rozpoznawania 
twarzy, kontroli maseczki  oraz pomiaru temperatury i alarmowania o gorączce. Zastosowany płyn do 
dezynfekcji jest bezpieczny dla ludzi i został stworzony na bazie naturalnych składników. Środek zabija 
skutecznie bakterie i wirusy (minimalny czas dezynfekcji 15 sek.), nie brudzi ubrań, jest przyjazny 

mailto:cbj@cbj.kghm.pl
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środowisku oraz posiada certyfikat. Bramka może być instalowana na lotniskach i dworcach 
komunikacyjnych, w szpitalach i ośrodkach zdrowia, w budynkach użyteczności publicznej, na 
stadionach i w halach sportowych, w centrach logistycznych, galeriach handlowych i sklepach 
wielkopowierzchniowych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w branży rozrywkowej: kina, wesołe 
miasteczka, kasyna oraz w ośrodkach kultury: muzea, teatry, wystawy. 
 
Kontakt: 
Szymon Kowal, dyrektor ds. rozwoju Projekt Multimedia sp. z o.o. 
email: s.kowal@projektmultimedia.pl 
Tel.: +48 605 880 481 
 
 
 

Pizzeria Nowa Verona 
 
 

 
 
 
 

 
Zamów lunch na wynos  

Cena zestawu: 23zł. 

Od godziny 12:00 do 18:00  

Kelnerzy: tel. 76 746 22 57 
 
 

mailto:s.kowal@projektmultimedia.pl


 
Spółka Impel Delivery od ponad dwóch dekad jest producentem i dystrybutorem szerokiego wachlarza 
środków ochrony osobistej, jak również produktów utrzymania czystości. W ostatnich miesiącach 
staliśmy się jednym z najbardziej skutecznych dostawców produktów związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakresie dezynfekcji, środków ochrony osobistej, czy też 
profesjonalnych urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury. 
 
Dlatego w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, zachęcamy do bieżącego i stałego kontaktu z 
przedstawicielami spółki Impel Delivery. Nasi eksperci bez zbędnej zwłoki nie tylko pomogą znaleźć 
optymalne rozwiązania, ale także niezwłocznie realizować zamówienia. Wierzymy, że pełna gotowość 
z naszej strony jest realnym wsparciem Państwa działalności oraz czynnikiem, który skutecznie 
minimalizuje ryzyko związane z rozwojem epidemii. Dzięki temu możecie Państwo kontynuować 
działalność swojej organizacji bez dodatkowego zaangażowania w sprawy nie związane z podstawową 
działalnością. Wierzymy, że bazując na naszym doświadczeniu oraz dotychczasowej skuteczności, uda 
nam się we właściwy sposób rozwiązać problemy, które pojawią w związku z epidemią COVID-19. 
Zapraszamy do współpracy i kontaktu,  
Eliza Greber  
Dyrektor Handlowy  
Tel. 510 014 866 e 
.greber@impel.pl  
www.impeldelivery.pl  
IMPEL DELIVERY Sp. z o.o.  
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 
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