Lp.

Nazwa członków DP

1

A+V sp. z o.o.

2

3

ABAR CONSULTING
ADRIAN
ROMAŃCZAK
ADT sp. z o.o.

4

Advisory sp. z o.o.

5

Akademia Dobrej
Jazdy Zofia Rabsztyn

6

Branża/profil
usług/produkcji:

Strona internetowa

Facebook

LinkedIn

Projektowanie i
integrowanie systemów
audiowizualnych
Pozyskiwanie dotacji,
analizy finansowe

http://aplusv.pl/

https://www.facebook.com/aplusvpl

nd

nd

nd

nd

Marketing, szkolenia,
budowanie sieci
współpracy
Sprzedaż hurtowa
pozostałej żywności,
włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki
Nauka jazdy

WWW.ADTRAINING.PL

nd

nd

http://advisory.com.pl/

nd

nd

http://www.naukajazdy.wr
oc.pl/kontakt.html

https://www.facebook.com/adjsuper
oska

nd

AKAT Consulting sp.
z o.o.

Usługi rozwojowe i
biznesowe

http://akatconsulting.pl/

https://www.facebook.com/AKATCon
sulting/

https://www.linkedin.com/c
ompany/akatconsulting/

7

AKTIW sp. z o.o.

Produkcja jajek

http://www.aktiw.pl/

nd

nd

8

Alsan Spedycja i
Transport Elżbieta
Draus
Andrulewicz Julia

Spedycja, Transport

nd

https://www.facebook.com/alsan.tra
nsportspedycja

nd

Ubezpieczenia

nd

nd

nd

Andrzej Panas Panas
Schody

Produkcja pozostałych
wyrobów stolarskich i

http://www.schodypanas.
pl/pl/

https://www.facebook.com/schodyp
anas

nd

9

10

ciesielskich dla
budownicta
11

ARAD sp. z o.o. sp.
komandytowa

Wynajem i sprzedaż
rusztowań i ogrodzeń
budowlanych
Hotel Relaks,
Restauracja Liczyrzepa

http://www.arad.pl/aktual
nosci,an2.html;

https://www.facebook.com/Arad.wro
claw

nd

12

ATAR sp. z o.o.

http://www.hostelwratislavia.pl/

nd

ATUM sp. z o.o.

Szkolenia OZE; biomasa,
pompy ciepła, solary

http://atum.edu.pl/

https://plpl.facebook.com/pg/HostelWratislavia356313667738203/about/?ref=page_
internal
https://www.facebook.com/pg/ATU
Medu/about/?ref=page_internal

13

14

Baszta sp. z o.o.

Handel detaliczny

www.muszkieterowie.pl

nd

nd

15

Biskup & Joks
Brokers sp. z o. o.

nd

https://www.linkedin.com/c
ompany/bjbrokers/

16

Biuro RachunkoweJagoda Zielińska

Ubezpieczenia ludności i http://bjbrokers.pl/
podmiotów
gospodarczych.
Księgowość
http://www.biurozielinska.
pl/

nd

nd

17

Biuro Rachunkowe
PROFIT Justyna Kuty

Biuro rachunkowe

https://br-profit.com/

https://www.facebook.com/ProfitJele
niaGora/

nd

18

Biuro rachunkowe
"BILANS" sp. z o.o.

http://www.cuk-bilans.pl

19

Biuro TurystycznoUsługowe „Juventur
Wałbrzych” sp. z o.o.

Działalność rachunkowo
– księgowa, doradztwo
podatkowe
Branża turystyczna.

https://www.facebook.com/Centrum nd
UslugKsiegowychBilansWieslawKazimi
erzPawlic
nd
nd

http://www.juventur.com.
pl/;

nd

20

Brzoza sp. z o.o.

Sklep Intermarche,
handel detaliczny

nd

nd

nd

21

Centrum Obsługi
Cudzoziemców sp. z
o.o.
Centrum Pomocy
PsychiatrycznoPsychologicznej
"Persona" Kutek
Spółka Jawna
Centrum sp. z o. o.

Legalizacja pobytu
cudzoziemców

https://www.czasowypoby
t.pl/

https://www.facebook.com/Centrum
ObslugiCudzoziemcow/

nd

Działalność medyczna

http://www.personacentrum.pl/;
http://www.personacentrum.pl/

nd

nd

Wydawnictwo

nd

nd

nd

24

Centrum Wsparcia
sp. z.o.o.

www.centrumwsparcia.co
m

https://www.facebook.com/centrum
wsparciawroclaw

nd

25

Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie
indziej
niesklasyfikowane
Doradztwo biznesowe,
Pozyskiwanie środków
UE

CENTRUM
WSPIERANIA
BIZNESU EUROPEA
sp. z o.o.
Ceramika Cerlux sp. z Produkcja i zdobienia
o.o.
ceramiki

http://www.europea.pl/

nd

nd

http://cerlux.pl/

nd

nd

27

Ceres - Holding sp. z
o.o.

Doradztwo gospodarcze

nd

nd

nd

28

Chmura Consulting
Doradztwo prawnobiznesowe Katarzyna
Chmura

Radca prawny

https://chmuraconsulting.pl/

nd

nd

22

23

26

29

Ci – Computer Instal
sp. z o. o.

30

Coloseum Pro sp. z
o.o.

31

Concept J.C.M.P S.C

32

Cordex Art. Piotr
Szewczyk

33

DAR GROUP sp. z
o.o.

34

DOBA.PL PORTALE
LOKALNE T. Kuriata,
P. Wąsiński, T.
Ziembicki Spółka
Jawna
Dobre- Kadry.
Centrum badawczo
szkoleniowe sp. z
o.o.
Dolnośląska Agencja
Rozwoju
Regionalnego S.A.

35

36

Usługi sprzętem
komputerowym i
telekomunikacyjnym.
Placówki medyczne z
komorami
hiperbarycznymi .
Działalność prowadzona
Siemianowice Śl.
Rzeszów
Placówki medyczne z
komorami
hiperbarycznymi .
Działalność prowadzona
Siemianowice Śl.
Rzeszów
Szkoła tańca

https://www.cicomputer.p
l/;
https://www.bisnode.pl/fir
ma/?id=18170144&nazwa
=COLOSEUM_PRO_SP_Z_O
_O

nd
https://www.facebook.com/CiCompu
terInstal
nd

nd

https://www.centrumhiperbaryczne.pl

https://www.facebook.com/centrum
concept

nd

http://www.taniec.walbrzy
ch.pl/aktualnosci.pl

nd

nd

Agencja reklamy

http://www.agencjadar.pl/

nd

nd

Lokalny portal
internetowy

http://doba.pl/

https://www.facebook.com/DOBAPL333232815944/

nd

Firma szkoleniowo badawcza

www.dobrekadry.pl

https://www.facebook.com/dobreka
dry

nd

https://www.facebook.com/DARR.SA
/

nd

Wspieranie
http://www.darr.pl/pl/
regionalnych
przedsiębiorstw tak, aby
mogły one skutecznie
konkurować na rynku

krajowym i na rynkach
Unii Europejskiej.
37

Dolnośląska Szkoła
Wyższa

Niepubliczna Uczelnia
Wyższa

http://www.dsw.edu.pl/

https://www.facebook.com/Dolnosla
skaSzkolaWyzsza/

nd

38

Doradztwo
Ekonomiczno Finansowe sp. z o.o.
DROPER LOGISTIC
sp. z o.o.

Pozyskiwanie
zewnętrzych źródeł
finansowania
Spedycja, transport

https://www.def.org.pl/

nd

nd

http://droper.pl/

https://www.facebook.com/Droper.L
ogistic/

nd

Drukarnia „Poldruk”
spółka cywilna Józef
Grzywa Marek
Kawka
DTA INVESTMENT
sp. z o.o. sp. k.

Poligrafia

http://www.poldruk.com.p https://pll/
pl.facebook.com/DrukarniaPoldruk

nd

Usługi księgowe,
informatyczne,
transportowe
Restauracja, catering,
hotel, organizacja
imprez
Branża ICT

http://dta.com.pl/

nd

nd

http://dta.com.pl/

https://www.facebook.com/komplek
sdworzysko/

nd

http://www.dynacon.pl/

https://www.facebook.com/Dynacon
-Sp-z-oo-241476919607303

nd

Sprzedaż ciepła,
wykonywanie robót
instalacyjnych
Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie
indziej
niesklasyfikowane

http://www.dztservice.pl/

https://www.facebook.com/GrupaDZ
T

nd

WWW.PEDZISZCOACH.PL

https://www.facebook.com/edyta.pe
dzisz.77

https://www.linkedin.com/i
n/edyta-p%C4%99dzisz3490b613a/

39

40

41

42

43

Dworzysko R.
Tomaszewski i
synowie sp. z o.o.
DYNACON sp. z o.o.

44

DZT Service sp. z o.o.

45

Edyta Pędzisz Life &
Business Coaching

46

Usługi księgowe

https://www.e-finansewalbrzych.pl/

https://www.facebook.com/efinanse
walbrzych/

nd

47

e-Finanse i
Ubezpieczenia
Magdalena
Karaskiewicz
EKO – LAB sp. z o. o.

Pomiary czynników
szkodliwych

https://eko-lab.com.pl/

nd

nd

48

ELTUS sp. z o.o.

nd

nd

nd

49

EPD Technika
Solarna sp. z o.o.

http://www.epdwroclaw.p
l/

https://www.facebook.com/EPD478604358905880

nd

50

Eurolider sp. z o.o.

https://eurolider.pl/

https://www.facebook.com/Eurolider
/

51

Europejska
Akademia Dziecka
S.C. D. Michalska, P.
Michalski, A. Perska
Ewra sp. z o.o.

Usługi noclegowe,
gastronomiczne, SPA,
organizacja konferencji
w obiekcie hotelowym
Doradztwo
inwestycyjne, Fundusze
UE
Doradztwo
inwestycyjne, Fundusze
UE
Placówki wychowania
przedszkolnego

www.pead.pl

nd

https://www.linkedin.com/c
ompany/eurolider/?original
Subdomain=pl
nd

https://ewra.pl

https://www.facebook.com/EWRASp
zoo/?fref=ts

nd

http://camela.pl/

https://www.facebook.com/pages/Fa
bryka-Wk%C5%82ad%C3%B3wOdzie%C5%BCowych-CAMELASA/1413302042220817

nd

nd

nd

nd

52

53

Fabryka Wkładów
Odzieżowych
„CAMELA” S.A.

54

Firma handlowa
Beata Olender

Działalność związana z
doradztwem w zakresie
informatyki
Wkłady odzieżowe,
tkaniny krawieckie,
sztywniki, taśmy
perforowane, klejowe i
cięte, między
podszewka do obuwia
oraz przędze tkackie i
dziewiarskie.
Pozostałe pośrednictwo
pieniężne

55

Firma Toner Marta
Marciniak

56

FORTIS biuro
rachunkowe
Agnieszka Gorawska
FRANKONIA-Poland
sp. z o.o.

57

Sprzedaż i dzierżawa
urządzeń biurowych i
mat. eksploatacyjnych
Biuro rachunkowe

http://www.tonerprint.pl/

nd

nd

http://fortis-biuro.pl/

https://www.facebook.com/Fortis.biu
ro/

nd

Produkcja wyrobów
metalowych i
elektrotechnicznych,
komory EMC, drzwi do
sal operacyjnych
Działania eventowe

http://www.frankoniagrou
p.com/cms/pl/stronaglowna/

https://plpl.facebook.com/frankoniapoland/

nd

nd

https://www.facebook.com/FRWMe
diaGroup

nd

58

FRW MEDIA GROUP
sp. z o.o.

59

FUNDACJA
"MERKURY"

Fundacja-rozwiązywanie https://www.merkury.org.
problemów społecznych pl/

https://www.facebook.com/fundacja.
merkury/

nd

60

Fundacja Edukacji
Europejskiej

Organizacja
pozarządowa

http://fee.org.pl/aktualnos
ci.html

nd

nd

61

Fundacja Homo
Perfectus

http://www.homoperfectu
s.org/

https://www.facebook.com/hperfect
us

Nd

62

Fundacja Krzyżowa
dla Porozumienia
Europejskiego
Fundusz Regionu
Wałbrzyskiego

http://www.krzyzowa.org.
pl/

https://plpl.facebook.com/FundacjaKrzyzowa/

nd

https://frw.pl/

https://www.facebook.com/FunduszRegionu-Wa%C5%82brzyskiego548396581923058/

nd

http://www.galess.pl

nd

nd

63

64

Galess Sp. z o.o.

Projekty UE; hotel;
restauracja; szkolenia;
centrum konferencyjne
Pożyczki dla osób
prowadzących
działalność gosp.,
szkolenia, wspieranie
przedsiębiorczości
Usługi galwaniczne;
laboratorium chemiczne

65

66

67

68

Gastronomia –
Hotelarstwo TUREST
Marcin Nowak
Geramus sp. z o.o.

Gastronomia

http://gastronomiahotelarstwo-turest-marcinnowak.solidnafirma24.pl/
https://proekologia.com.pl
/

nd

nd

nd

nd

Grupa DoradczoSzkoleniowa Falco
M.Lipkowski;
M.Szymański Sp. J.
Grupa Ek's Polska
Piotr Ek

Usługi szkoleniowodoradcze; Pozyskiwanie
środków z UE

http://falco.edu.pl/

https://pl-pl.facebook.com/GrupaDoradczo-Szkoleniowa-FALCO128601130499450/

nd

Szkolenia, kursy,
http://www.grupaekspolsk
nadzory bhp, doradztwo a.pl/
w dziedzinie górnictwa.
Telewizja regionalna
http://grupawtv.com/#

nd

nd

nd

nd

Usługi szkoleniowe

69

Grupa Mediowa
Telewizji Wałbrzych

70

heapmail Internet
Solutions sp. z o. o.

Usługi internetowe

https://www.hm.pl/

https://pl-pl.facebook.com/heapmail/ nd

71

Henryk Podstawka EBROKER

Agent ubezpieczeniowy
(Aviva)

nd

nd

nd

72

High - End Finance
sp. z o.o.

Ubezpieczenia, finanse

nd

nd

nd

73

HIS Style Zakład
Produkcji Odzieży
Jan, Jadwiga i Łukasz
Karaś Spółka Jawna
Hornet 4 Sp. z o.o.

Produkcja odzieży
sportowo –
rekreacyjnej.

http://www.hisstyle.pl/

nd

nd

Organizacja eventów,
szkolenia, eko rynek

nd

nd

nd

74

75

Horyzont Sebastian
Borecki

Sklepy z bielizną

nd

nd

nd

76

Hotel SPA Dr Irena
Eris

http://www.drirenaerisspa
.pl/

nd

nd

77

IN – TECH sp. z o. o.

Hotelarstwo, usługi
noclegowe, usługi
restauracyjne
Roboty
ogólnobudowlane

nd

https://www.facebook.com/In-Techsp-z-oo-1808707299353649/

nd

78

Infinity Zieleniec Sky
& Spa sp. z o.o. Sp. k.

https://infinityzieleniec.pl/

https://www.facebook.com/Infinityzi
eleniec

https://www.linkedin.com/c
ompany/infinity-zieleniec/

79

Interhurt sp. z o.o.

Roboty budowlane
związane ze
wznoszeniem
budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
Sprzedaż materiałów
biurowych

http://www.interhurt.com.
pl/

nd

nd

80

INVENTRONICS sp. z
o.o.

https://inventronics.com.p
l/pl/

nd

nd

81

Ivdor Finance sp. z
o.o.

nd

nd

nd

82

Jacek Jankowski

https://propertier.pl/

https://www.facebook.com/propertie https://pl.linkedin.com/in/ja
rjacek
cek-jankowski-64614091

83

Jania Fleet Mobility
sp. z o.o.

https://fleetmobility.pl/

nd

nd

84

JOB CENTER Sp. z
o.o.

produkcja sprzętu
elektronicznego
powszechnego użytku
Działalność agentów i
brokerów
ubezpieczeniowych
Działalność związana z
obsługą rynku
nieruchomości
Zarzadzanie i
wyszukiwanie flot
samochodowych
Agencja pracy
tymczasowej

nd

nd

nd

85

Kancelaria
Adwokacka Świteńki
i Partnerzy

Kancelaria prawna

86

Kancelaria
Doradztwa
Prawnego i
Gospodarczego
Consultor sp. z o.o.
Klinika Medycyny
Estetycznej i
Kosmetologii
Szykowne Polki
Klub Piłkarski Górnik
Wałbrzych

87

88

nd

nd

Działalność prawnicza

http://switenki-ipartnerzykancelaria.znanyprawnik.pl
/
nd

nd

nd

Fryzjerstwo i pozostałe
zabiegi kosmetyczne

https://klinikaszykownepol
ki.pl/

https://www.facebook.com/klinikam
edycynyestetycznejikosmetologii

nd

Propagowanie sportu,
kultury fizycznej

https://gornikwalbrzych.pl/

https://www.facebook.com/1946KPG
ornikWalbrzych

nd

Handel, hotelarstwo

http://www.landl.pl/

nd

nd

89

LANDL LEDA SPÓŁKA
JAWNA

90

LEAN MANAGEMENT Działalność
CONSULTING GROUP szkoleniowo-doradcza
ILONA NOWICKA
LGI POLSKA sp. z o.o. Transport, spedycja,
logistyka kontraktowa

https://www.lmcg.com.pl/

https://www.facebook.com/lean.lmc
g/

https://www.linkedin.com/c
ompany/lmcg/

http://www.lgi.de/kontakt
/standorte/polen/

https://www.facebook.com/LGILogist
ics/

LIQUID
TECHNOLOGIES sp. z
o.o.
Lumiverso sp. z o.o.
sp. k.

https://www.ltchem.pl/

nd

https://www.linkedin.com/c
ompany/lgi-logistics-groupinternationalgmbh/?originalSubdomain=
de
nd

http://lumiverso.com/

https://www.facebook.com/lumivers
o/

https://www.linkedin.com/c
ompany/lumiverso-s-c-/

91

92

93

Produkcja mydła i
detergentów, środków
myjących i czyszczących
Producent oświetlenia
LED

94

Marek Prokopowicz
Przedsiębiorstwo
usługowe

95

Maren Development

96

nd

nd

nd

https://maren.pl

nd

nd

Martin & Mateo s. c. Motoryzacja
E. Wrbka, M. Wrbka

http://renowacjaaut.pl/

nd

nd

97

Medikraft Sp. z o.o.

http://medikraft.pl/

https://www.facebook.com/medikraf
t/

nd

98

Dolnośląskie
Centrum Chorób
Serca im. prof.
Zbigniewa Religi MEDINET sp. z o.o.
Michał Luśtyk

Agencja pracy - opieka
nad starszymi w
Europie; szczeg. Niemcy
Szpital
kardiochirurgiczny

http://medinet.pl/

nd

nd

Doradztwo finansowe

nd

nd

nd

Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie
indziej
niesklasyfikowane
Wdrożenia i wsparcie
projektowe systemów
informatycznych TETA
Internetowa sprzedaż
suplementów diety

http://maz.edu.pl/

nd

nd

http://www.milestonedw.
pl/#/onas

nd

nd

nd

nd

nd

99

100

Międzynarodowa
Akademia
Zawodowa sp. z o.o.

101

Milestone Dom
Wdrożeniowy sp. z
o.o.
Naturalnie
Aleksandra MikickaHobgarska

102

Pozostałe doradztwo w
zakresie prowadzenia
działalności
gospodarczej i
zarządzania
Realizacja projektów
budowlanych

103

Nexano Minerals sp.
z o.o.

104

105

106

107

nd

nd

nd

Niepubliczne
Przedszkole
Przedszkole "Co
niepubliczne
słonko widziało"
NOWE MIASTO sp. z Ochrona zdrowia
o.o.

http://www.kudowaslonko
.eprzedszkola.pl/

https://plpl.facebook.com/CoSlonkoWidzialo/

nd

nd

nd

nd

OPEN GROUP
marketing & public
relations Halina
Wyborska
Optima - Habrych
Marek

nd

nd

nd

108

Oskar Andrzej
Wawrzkowicz

109

Ośrodek
Diagnostyczno –
Leczniczy przy
Górniczej Fundacji
Ochrony Zdrowia
Ośrodek FinansowoSzkoleniowy
"KREZUS" Henryk
Czerhoniak
Ośrodek Szkolenia
Kierowców
"DANUTA" Danuta
Kardaś

110

111

Wydobywanie węgla
kamiennego

Ubezpieczenia ludności i http://www.optima2000.pl nd
podmiotów
/
gospodarczych.
Sprzedaż nieruchomości nd
nd
inwestycyjnych,
ubezpieczenia, fundusze
emerytalne
Ochrona zdrowia
http://www.fundacja.walb https://derzych.pl/aktualnosci
de.facebook.com/O%C5%9BrodekDiagnostyczno-Leczniczy-przyG%C3%B3rniczej-Fundacji-OchronyZdrowia-1657032044551165/
Pozostałe pozaszkolne
www.ofs-krezus.pl
https://plformy edukacji, gdzie
pl.facebook.com/ofsKrezus/
indziej

nd

Nauka jazdy.

nd

www.oskdanuta.pl

https://plpl.facebook.com/oskdanuta/

nd

nd

nd

112

113

114

Ośrodek Szkolenia
Kierowców AUTOMOTO-NAUKA Iwona
Musztyfaga
Ośrodek Szkolenia
Technicznego sp. z
o.o.
OTREK Training and
Consulting sp. z o.o.

Nauka jazdy.

http://auto-motonauka.pl/

https://pl-pl.facebook.com/OSK-automoto-nauka-Iwona-Musztyfaga439662026087952/

nd

Usługi szkoleń
technicznych.

http://www.ost.org.pl/

nd

nd

działalność
szkoleniowoconsultingowa
Transport osobowy,
przewozy pasażerskie.

https://www.otrek.com.pl

nd

nd

http://www.pwmaxpol.pl/

https://plpl.facebook.com/maxpolturystyka/

nd

115

P. W. MAXPOL
Zuzanna Białas

116

P.H.U "QL" Leszek
Kulik

Sprzedaż paliw

nd

nd

nd

117

PAKT sp. z o.o.

http://paktbhp.pl/

https://www.facebook.com/paktbhp
/

nd

118

PAŃSTWOWA
UCZELNIA
ANGELUSA
SILESIUSA
PAT-BET

Handel hurtowy i
detaliczny - odzież
robocza i produkty BHP
Uczelnia wyższa

https://puas.pl/

https://www.facebook.com/pwsz.wal
brzych/

nd

Produkcja elementów
budowlanych, kostki
brukowej.

https://patbet.pl/index.ph
p/

https://plpl.facebook.com/Zak%C5%82adBetoniarski-Pat-Bet-Piotr-AdamTadeusiak-627096894018010/
http://www.petraconsultin https://www.facebook.com/petracon
g.pl/
sultingPL/

nd

119

120

PETRA CONSULTING
Sylwia Petryna

121

PH SPOKO Szostak
Sp. J.

Doradztwo biznesowe,
Pozyskiwanie środków
UE
Sprzedaż i serwis
urządzeń i materiałów
biurowych

http://www.biurosystem.pl/

https://www.facebook.com/people/P
H-Spoko-SzostakSpoko/100012995047880?hc_ref=AR
Ta4jjE9EW6AAA5HlCqGUyj80qdzvCT3

https://www.linkedin.com/c
ompany/petraconsulting/?vi
ewAsMember=true%20
nd

PHU „JANA
OPAKOWANIA”
Janina Hendżak sp. z
o.o.
Piotrowski Kominki
Grzegorz Piotrowski

Produkcja i sprzedaż
opakowań.

http://hurtowniaopakowan.pl/

7DfrWLoLEArN1yujoQNYmxZ4v3Vl7Qmbo&fre
f=nf
https://www.facebook.com/JanaOpa
kowania/

Budowa kominków,
handel, usługi

http://kominkipiotrowski.pl/

https://www.facebook.com/Piotrows
kiKominki

nd

124

Polskie Biuro
Brokerskie sp. z o.o.

Ubezpieczenia

http://www.pbb.pl/;

nd

nd

125

PPHU „MAGNUM”
Dagmara Kwaśnik

Handel detaliczny

nd

nd

nd

126

PPHU ART-A

Działalność wydawnicza,
gastronomiczna

nd

nd

nd

127

PRECY TECH Usługi
obróbki skrawania
precyzyjnego sp. z
o.o.
PRIMEZ sp. z o.o.

Obróbka metali - tokarki
i frezarki CNC

nd

nd

nd

Wykonywanie robót
instalacyjno –
inżynieryjnych.
Usługi szkoleniowo doradcze

http://www.pri-mez.pl/

nd

nd

http://profes.com.pl/

https://www.facebook.com/profesdo
radztwo/?ref=ts&fref=ts

Działalność usługowa

http://robertzimny.com.pl/

https://plpl.facebook.com/robotyziemnewalbrz
ych/

https://www.linkedin.com/c
ompany/profes/?trk=top_na
v_home
nd

122

123

128

129

PROFES Sp. z o.o. Sp.
k.

130

Przedsiębiorstwo
Usługowo –
Budowlane Robert
Zimny

nd

131

Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe
"COMMAX" Zdzisław
Sommerfeld
Przedszkole Fundacji
,,CLEVER”

Restauracja
Magdalenka, Hotel Piotr

nd

nd

nd

Usługa przedszkolna

http://www.zsmk.pl/

https://www.facebook.com/ZespolSz
kolFundacjiWWalbrzychu

nd

Przychodnia
Lekarska "Fons
Vitae" sp. z o.o. Sp.
k.
Przychodnia
Specjalistyczna
Regina i Walenty
Śliwa Spółka Jawna
Ramona Bukowska
"U Mikołaja"

Przychodnia lekarska

http://przychodnia.bolesla
wiec.pl/

nd

nd

Lecznica

https://www.przychodnias
pecjalistyczna.com.pl/

https://pl-pl.facebook.com/przych/

nd

Prowadzenie
przedszkoli

nd

nd

nd

136

RED-DOT Sp. z o.o.

Szkolenia komputerowe

https://reddot.wroclaw.pl/

https://plpl.facebook.com/reddotszkolenia/

nd

137

Restauracja
„Książęca” Sp. z o. o.

Hotelarstwo i
gastronomia

https://zamekksiaz.pl/

nd

138

Roedl Outsourcing
sp. z o.o.

Kancelaria prawnopodatkowo-księgowa

http://www.roedl.com/pl

https://plpl.facebook.com/wZamkuKsiaz/app/2
17963724924389
nd

139

Saj-Bud Usługi
Budowlane Szymon
Beszterecha
Santander Bank
Polska S.A. 1/a
Kamienna Góra

Usługi budowlane

http://www.saj-bud.pl/

nd

Bank

nd

https://pl-pl.facebook.com/Saj-BudUs%C5%82ugi-Budowlane237426672992020/
nd

132

133

134

135

140

nd

nd

141

Serwis Park Paweł
Krysiak

Konserwacja i naprawa
pojazdów
samochodowych,
z wyłączeniem
motocykli
Zakład medyczny
easydent, klinika
dentystyczna
Produkcja betonu i
wyrobów z betonu,
roboty
ogólnobudowlane. Sieć
hoteli i restauracji Maria
Szkolenia, doradztwo,
ochrona danych
osobowych
agent ubezpieczeniowy
(Aviva)

nd

https://www.facebook.com/Serwis.P
ark

nd

142

Silesian Korab Marek
Kromplewski

nd

nd

nd

143

SIRBUD – MINARI S.
A.

http://sirbud.pl/minari201
0/

nd

nd

144

Skania MDS
Sebastian Kania

http://www.skania.pl/

nd

nd

145

SMT Solutions
Sebastian Solecki

https://soleckisebastian.pl
/

nd

nd

146

SoftWizard Tomasz
Żygadło

Usługi informatyczne

https://softwizard.pl/

nd

nd

147

Spectrum sp. z o.o.

Ośrodek Okulistyki
Klinicznej

http://www.spektrum.wro
c.pl/

nd

148

Stowarzyszenie
Dolnośląski
Inkubator
Przedsiębiorczości
STATOR MK sp. z o.o.
sp. k.

Szkolenia, pozyskiwanie
funduszy na
prowadzenie
działalności
Działalność handlowa w
zakresie dostaw,
serwisu i najmu
elektronarzędzi i
narzędzi ręcznych

nd

https://plpl.facebook.com/SPEKTRUMWroclaw
/
nd

https://www.facebook.com/statorwr
oclaw

nd

149

http://www.stator.pl/

nd

150

STOLPOL - Meble na
wymiar

Produkcja i sprzedaż
mebli.

http://stolpolindeco.pl/

https://plpl.facebook.com/stolpolindeco/

nd

151

Stowarzyszenie
Współpracy Polska –
Wschód

http://www.swpw.eu/

nd

nd

152

Systemax Wojciech
Podemski

Działalność pozostałych
organizacji
członkowskich, gdzie
indziej
niesklasyfikowana
Działalność doradcze i
szkoleniowa

nd

nd

nd

153

Szkoła Jazdy
„TORUS”

Nauka jazdy

http://www.torus.walbrzyc https://pl-pl.facebook.com/osktorus/
h.pl/web03/?page_id=115

nd

154

T-BEST Michalak

Produkcja koszulek
reklamowych

nd

nd

nd

155

TFE Development sp.
z o.o.

Wynajem
nieruchomości

http://www.tfe.pl/

nd

nd

156

TFE S.M. Dymkowscy
Sp. j.

nd

nd

nd

157

TLA Smoczyński
Koniewski
doradztwo
podatkowe sp. z o.o.
Toyota Motor
Manufacturing
Poland sp. z o.o.

Usługi doradcze w
zakresie ochrony
zdrowia; wynajem
nieruchomości
Działalność
rachunkowo-księgowa;
doradztwo podatkowe

https://tla-kancelaria.pl/

nd

https://www.linkedin.com/c
ompany/tla-kancelaria/

http://www.toyotapl.com/
walbrzych/

https://www.facebook.com/ToyotaPo https://www.linkedin.com/c
lska
ompany/toyota-motormanufacturingpoland/?originalSubdomain
=pl

158

Produkcja silników i
skrzyni biegów do
samochodów

159

TR Polska sp. z o.o.

Sprzedaż i serwis łożysk

http://www.tr-polska.pl/

nd

nd

160

VMA PLUS sp. z o.o.,
Spółka
komandytowa

https://vmaplus.com/

nd

nd

161

VOLZ POLSKA sp. z
o.o.

Pozostała działalność
usługowa w zakresie
technologii
informatycznych i
komputerowych
Produkcja toczonych
elementów metalowych

nd

nd

nd

162

Wałbrzyska
Strefa ekonomiczna
Specjalna Strefa
Ekonomiczna
"INVEST - PARK" sp. z
o.o.
Weber Group Michał Wynajem ekranów led,
Siedlecki
nagłośnienie, akustyka

https://invest-park.com.pl/ https://plpl.facebook.com/WalbrzyskaSSE/

https://webergroup.pl/

nd

https://www.linkedin.com/c
ompany/wa%C5%82brzyskaspecjalna-strefaekonomiczna-investpark/?viewAsMember=true
nd

Wielobranżowa
Firma „DORAN”
Łukasz Kłosowski
WINDHUNTER
ACADEMY sp. z o.o.

Roboty drogowe

http://www.dorandrogi.pl/?id=ofirmie

nd

nd

Szkolenia

https://windhunteracadem https://www.facebook.com/akademi
y.com/
awiatru

nd

166

Xline sp. z o.o.

Sprzedaż i serwis
urządzeń biurowych

http://www.xline.pl/ofirmie-xline/

https://pl-pl.facebook.com/XLINE-Spz-oo-298988856797323/

nd

167

Yellow Centrum
Tłumaczenia, nauka
Języków Obcych sp. z języków obcych
o.o.

https://yellow.pl/

https://www.facebook.com/yellowpl

https://www.linkedin.com/c
ompany/yellow-languagecentre/?originalSubdomain=
pl

163

164

165

168

169

170

Zakład Budownictwa
Ogólnego i
Inżynieryjnego
Edward Kucułyma sp.
z o.o.
Zakłady Tkanin
Technicznych
„TECHNOTEX” S.A.
ZAKMED sp. z o.o.
sp.k.

Budowa dróg, sieci
kanalizacyjnych i
wodociągowych

http://www.kuculyma.pl/

nd

nd

Produkcja tkanin
technicznych

http://www.technotex.pl/

nd

nd

Serwis sprzętu
medycznego

https://zakmed.pl/

nd

nd

171

Zamek Książ w
Usługi
Wałbrzychu sp. z o.o.

http://www.ksiaz.walbrzyc
h.pl/

https://www.facebook.com/KsiazWal
brzych

nd

172

Zarządzanie
Nieruchomościami i
Doradztwo G. P.
Walczak Sp. J.
ZPC Śnieżka S.A.

http://www.znid.pl/

nd

nd

https://zpc-sniezka.pl/

https://www.facebook.com/SniezkaZ
PC/

nd

173

Zarządzanie
nieruchomościami,
doradztwo i usługi
informatyczne.
Produkcja wyrobów
czekoladowych

