
Nazwa Miasto Telefon www, email Informacja

Roman Gardeła Gliwic, Kędzierzyn Koźle 506 053 065 www.langsystems.pl 

Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Tłumaczenia 
przysięgłe tj. akty urodzenia, ślubu, dokumenty 

samochodowe, umowy, kontrakty itp. oraz 
tłumaczenia zwykłe.

Przetłumaczone dokumenty są przekazywane mailowo 
lub pocztą.

ELI-Lang Dr Eleonora 
Joszko

Gliwice 728 653 786
www.eli-lang.com.pl, el.pawlowicz@gmail.com, kontakt@eli-

lang.com

Tłumacz języka angielskiego. Weryfikacja, redakcja i 
tworzenie tekstów.

Specjalizacje to m.in. BHP, budownictwo, design, 
ekonomia, fotografia, medycyna i farmacja, ochrona 

środowiska i prawo.

FEINFEIN Gliwice 600 102 330 www.feinfein.com 
Gliwicka pracownia biżuterii. Możliwa wysyłka (kurier 

DHL lub paczkomat) rzeczy do klientów w naszym 
regionie jak i w całej Polsce.

Gabinety MARGA 
Gliwice

Gliwice 505 098 653 www.terapiagliwice.pl, kontakt@terapiagliwice.pl

Porada Fizjoterapeuty (Skype)
Ćwiczenia indywidualne dla dzieci (wady postawy, 

ogolnorozwojowe) i dorosłych z fizjoterapeutą,
Porada logopedyczna, terapia logopedyczna,

Rewalidacja - indywidualne zajęcia z pedagogiem, 
zajęcia wspierające dla dzieci z trudościami w nauce. 

Kancelaria Prawa 
Bankowego i 

Restrukturyzacyjnego
Gliwice 502 647 786 www.KPBiR.pl, biuro@kpbir.pl 

Porady prawne. Prawo bankowe, restrukturyzacja, 
upadłość firmy, upadłość konsumencka.

PROINVEST GROUP Sp. 
z o.o.

Gliwice 501 588 873 www.proinvestgroup.pl, sekretariat@proinvestgroup.pl 
Usługi windykacyjne.

Wszystkie formalności dokonywane zdalnie.

Biuro rachunkowe Gliwice 517180568 rozliczto@gmail.com

Rozliczenia roczne PIT.
Wypełnienie deklaracji, odliczenia, wysłanie deklaracji 

do Urzędu Skarbowego, wydruk jednej kopii. 
Dokumenty można przekazać w formie skanu lub 

zdjęcia. 

Zakład Fotograficzny 
Fotohelios

Gliwice
32 231 39 58, 
604 410 599

www.fotohelios.pl
Transmisje na żywo z uroczystości pogrzebowych, 

które pozwolą rodzinie i najbliższym na bezpośrednie 
przeżycie tych trudnych chwil. 

SAMAX Biuro 
Zarządzania Projektami 

Inwestycyjnymi 
Elżbieta Ziaja

Gliwice 602 682 411 www.samax.eu, e.ziaja@samax.eu
Szkolenia on-line

otwarte oraz zamknięte dla klientów indywidualnych 
oraz firm
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Gabinety 
Psychologiczne

Gliwice
695 599 202, 
603 777 771

www.psycholog-gliwice.net.pl
Pomoc psychologiczna, psychopedagogiczna i 

terapeutyczna.

Centrum Terapii i 
Wspomagania Rozwoju 

FOCUS
Gliwice, Katowice 730 617 622 www.poradnia-internetowa.pl

Konsultacje, diagnozy oraz terapie online ze 
specjalistami tj.: psychiatra, psycholog, 

psychoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta 
Integracji Sensorycznej (SI), pedagog. Oferujemy 

także pomoc psychologiczną online dla firm.

Magdalena Plich Gliwice 605 918 813
Porady psychologiczne, wsparcie, konsultacje 

psychologiczne online lub telefonicznie. 

  Kancelaria Walkowski 
i Kuczera Adwokaci i 

Radcowie Prawni sp. k
Gliwice 32 336 27 72

 www.walkowskikuczera.pl, kancelaria@walkowskikuczera.pl

Zdalne porady prawne, sporządzanie umów i pism, 
opiniowanie umów, reprezentacja w sądzie na dalszym 

etapie postępowania.
Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa 

gospodarczego, finansowego, cywilnego, rodzinnego, 
karnego i administracyjnego.

Doradztwo 
Restrukturyzacyjne 
Witold Walkowski - 

Syndycy Śląscy

Gliwice 32 336 27 72 kancelariagliwice@wp.pl
Zdalne doradztwo w sprawach upadłości i 

restrukturyzacji, doradztwo w sprawach upadłości 
konsumenckiej.

M Studio by Marta 
Ochman

Gliwice m.marta.ochman@gmail.com, instagram marta_mstudio

Szkolenia social media dla branży beauty w formie 
ONLINE. Na szkoleniu poruszane są tematy związane z 

Facebookiem oraz Instagramem - jak powinny 
wyglądać profesjonalne konta, które są wizytówką dla 

branży beauty, profesjonalne grafiki, logo i inne 
elementy komunikacji wizualnej. W tych edycjach 

podajemy gotowe pomysły na posty i komunikację z 
odbiorcami w trakcie kwarantanny i co robić w czasie 
w którym niestety pracować na miejscu nie można.

Focus Media Team

www.focusmediateam.pl , 
https://www.facebook.com/focusmediateampl/

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie 
reklamy i marketingu. Uruchamiamy kampanie 
reklamowe w social media, projektujemy strony www 
oparte na systemie wordpress oraz sklepy 
woocommerce,  zajmujemy się fotografią a także 
obróbką i retuszem zdjęć, 

Multiagencja 
Ubezpieczeniowa 
„Perspektywa”

Gliwice, powiat gliwicki 662 616 969
m.laskowska@perspektywa.onmicrosoft.com,FB - 

https://www.facebook.com/Multiagencja-Ubezpieczeniowa-
Perspektywa-1497268633715893/

Zdalna obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych, 
majątkowych i życiowych. Dostęp do większości 

towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku 
polskim. Zdalne wystawianie polis, bez konieczności 

podpisu.
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Immag, Marek Grabski Gliwice, UM.375080.2020
32 23 11 223, 
mob.: 797 472 

464

immag@immag.pl, 
https://sklep.immag.pl/,https://immag.pl/

oświetlamy wszystko: budynki mieszkalne, biurowce, 
hotele, kościoły, sklepy, ulice..., pomagamy dobrać 

lampy zarówno klientom indywidualnym, jak i 
instytucjonalnym, wykonujemy obliczenia ilości światła 

wg norm, na  poodstawie projektu dobierzemy 
oświetlenie do każdego wnętrza

Agencja marketingowa 
GrupaTAKA

Gliwice 696310054 www.grupataka.pl

Kompleksowa obsługa w mediach społecznościowych, 
projektowanie graficzne (logo, ulotka, wizytówka, 
katalog itd), tworzenie stron WWW oraz sklepów 
internetowych, tworzenie platform do sprzedaży 

szkoleń / wystąpień online, pozycjonowanie (SEO) i 
reklamą Google Ads, komunikacja kryzysowa w sieci i 

nie tylko.

Magdalena Durasiewicz 
"Napędzamy do 
zmiany"Trener 

personalny | Doradca 
żywieniowy 

Gliwice 517-635-438
napedzamydozmiany@gmail.com, 

www.napedzamydozmiany.pl

Jestem trenerem personalnym.Świadczę usługi 
prowadzenia treningów personalnych online 1:1 (na 
Skype lub za pomocą innego komunikatora, który 
posiada możliwość połączenia przez kamerkę np 

messenger).
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