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Gospodarswto Agroturystyczne
RANCZO
Kornelia Bienek-Kie³basa
ul. Nogowczycka 1, 44-180 Proboszczowice
Jesteœmy codziennie
Œwiadczymy us³ugi na miejscu oraz na dowóz

Kontakt:
+48 516 197 139; +48 32 230 31 74
https://www.facebook.com/GospodarstwoAgroturystyczne-Ranczo-Kornelia-BieniekKie%C5%82basa-1538217929770896

Oprócz codziennej pracy rolniczej, uhonorowanej licznymi certyfikatami i nagrodami prowadzimy dzia³alnoœæ edukacyjn¹,
turystyczn¹ i gastronomiczn¹ i kateringow¹.
Bierzemy czynny udzia³ w licznych imprezach i konkursach, organizowanych na ró¿nych szczeblach, zdobywaj¹c takie
tytu³y i trofea jak: Per³a Smaku, Z³ota Warzecha, Danie Roku, Piêkna Zagroda woj. Œl¹skiego, Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne woj. Œl¹skiego.
W naszym gospodarstwie organizujemy uroczystoœci rodzinne (komunie, urodziny) biesiady, imprezy firmowe,
Oktoberfest. Przyjêcia organizujemy u siebie, u klienta lub w wybranym przez zamawiaj¹cego miejscu.
Gwarantujemy wyœmienit¹ kuchniê, zapewniamy niepowtarzalny klimat i atmosferê ka¿dej imprezy, profesjonaln¹ i mi³¹
obs³ugê.

HG. P.W. HERBERT GROCHLA
ul. Rynek 20, 44-180 Toszek
HG Hotel Restauracja
ul. Rynek 13, 44-180 Toszek
Restarauracja czynna: 12:00 - 22:00,
Pt. i so. 12:00 - 23:00
Dowóz w godzinach 12:00 - 19:00
Kontakt:
+48 32 333 00 46; +48 572 507 598
www.hghotel.pl
www.facebook.com/HGHotelRestauracja
www.instagram,com/hg_hotel_restauracja
Nasz hotel, mieszcz¹cy siê w sercu miasta – na toszeckim rynku, dysponuje 10 pokojami i trzema salami
restauracyjnymi.
Poza standardow¹ kart¹ Menu, w porze obiadowej oferujemy dodatkowe dania lunchowe. Organizujemy przyjêcia
okolicznoœciowe, rodzinne obiady i spotkania firmowe, nie tylko na miejscu, ale i w formie cateringu z dowozem do
Klienta.
W organizowaniu przyjêæ najwiêksz¹ wagê przywi¹zujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ zorganizujemy dla Pañstwa przyjêcie, dok³adaj¹c wszelkich starañ, aby w³aœciwa oprawa
oraz profesjonalna i mi³a obs³uga zagwarantowa³y wyj¹tkow¹ atmosferê spotkañ w gronie rodziny, przyjació³
i znajomych.
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DKG Auto Service Dawid Ksoll
ul. Wiejska 6,
44-180 Kotliszowice

Czynne:
pn- pt 8:00 - 18:00, so 8:00 - 12:00
Kontakt:
+48 502 507 573

Biuro T³umaczeñ
Tomasz Swolany
ul. Kotliszowica 2
44-180 Wilkowiczki
Czynne: pn-pt 7:00 - 15:00
Kontakt:
+48 579 654 659
tomasz@swolany.pl
www.swolany.pl

Profesjonalne t³umaczenia z jêzyka angielskiego na polski i polskiego na angielski:
- techniczne (np. budowlane, geodezyjne, przemys³owe, motoryzacyjne)
- farmaceutyczne
- biznesowe (np. strony internetowe, oferty, umowy, korespondencja, marketing)
- naukowe (np. artyku³y w tematyce architektury krajobrazu, informatyki, geodezji, mikrobiologii czy teledetekcji,
streszczenia prac dyplomowych)
- polityczne
- finansowe
Korekta tekstów

Us³ugi Remontowo - Budowlane
Piotr Buchta
ul. Wiejska 33
44-180 Kotliszowice
Czynne: pn - so 8:00 - 20:00
Kontakt:
+48 607 467 324
piotrbucjta85@gmail.com
www.facebook.com/piotr.buchta.73

Oferujemy kompleksowe wykoñczenia wnêtrz:
-g³adzie gipsowe
-malowanie
-monta¿ p³yt kartonowo gipsowych
-tynki ozdobne
-panele pod³ogowe
-wymiana okien i drzwi
-kompleksowy remont ³azienek
-kafelkowanie

LAWSTAL Oliwer Lawnik
ul. Oracze 4, 44-180 Toszek

Czynne: pn - so 6:00 - 18:00

Kontakt:
+48 605 139 205
Www.facebook.com/Lawstal-Oliwer-Lawnik1064702942275
Wszelkiego rodzaju us³ugi œlusarsko spawalnicze. Jednoosobowa dzia³alnoœæ, której wykonywanie zleceñ sprawia
du¿o przyjemnoœci. . Wykonuje balustrady, schody, konstrukcje, ogrodzenia, ozdoby, urz¹dzenia, wszystko to czego
potrzebuj¹ ludzie w codziennym ¿yciu, przy doborze odpowiednich technologii, zabezpieczeniu wyrobów
ocynkiem ogniowym jak i galwanicznym i lakierowaniem proszkowym, by wyroby by³y niezniszczalne i s³uzy³y na
d³ugie lata. Oczywiœcie przy zachowaniu jak najwy¿szej jakoœci oraz estetyki, staram siê by wraca³ klient, a nie
wyrób.
Wykonuje pomiary, projekty produktów, dobieram technologie i materia³y (przekroje kszta³towników, rodzaj
materia³u stal, stal nierdzewna,aluminium) zgodnie z ¿yczeniami klientów.

Auto-Rak Mariusz Rak
ul. Wiejska 2
44-180 Kotliszowice

Czynne: pn - pt 9:00 - 17:00
so 9:00 - 13:00
Kontakt:
+48 695 997 514

Warsztat samochodowy
Wymiana opon
Diagnostyka komputerowa
Serwis klimatyzcji
Naprawy zawieszenia
Ustawienia geometrii
Serwis oleju

Pracownia pod Zamkiem
ul. Gliwica 13/3, 44-180 Toszek
Czynne: pn, œr 8:30 - 15:00; wt 9:30 - 15:00,
czw 8:30 - 16:30; pt 8:30 - 14:00, so 9:00 - 12:00
Przy wiêkszych zamówieniach (np. pud³a z
balonami) mo¿liwy dowóz po wczeœniejszym
umówieniu siê.

Kontakt:
+48 511 762 189
pracowniapodzamkiem@gmail.com
www.facebook.com/pracowniapodzamkiem
www.facebook.com/pakosfotografia
- dekoracje i papeteria okolicznoœciowa (girlandy, piery do tortów, zaproszenia, winetki, ksiêgi goœci, papierowe
talerzyki i kubeczki w ró¿nych motywach tematycznych, serwetki, akcesoria na patyczkach do fotobudki)
- rêcznie robione kartki okolicznoœciowe
- rêcznie robiona bi¿uteria
- zestawy upominkowe - tematyczne (np. dla pi³karza, mechanika, pszczelarza ...)
- balony z helem (girlandy balonowe, bukiety balonowe, pud³a z balonami)
- us³ugi fotograficzne (sesje okolicznoœciowe, reporta¿e , œluby, chrzty, komunie, sesje portretowe, wywo³ywanie
zdjêæ, obrazy na p³ótnie, albumy fotograficzne)

KRUPA ROMAN
ul. Leœna 1, 44-180 Boguszyce

Czynne po uzgodnieniu telefonicznym

Kontakt:
+48 607 346 467
roman.krupa@gees.pl

Us³ugi szkoleniowe w zakresie ³ucznictwa sportowego jako trener i sêdzia kl. II Polskiego Zwi¹zku £uczniczego.
Us³ugi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, modelowania sylwetki i wizerunku.
Us³ugi w zakresie doradztwa technicznego i kosztorysowania inwestycji budowlanych.

LEXIK Angnieszka Marek
ul. Kotliszowicka 7
44-180 Wilkowiczki

Kontakt mailowy bez okreœlonych ram czasowych
Kontakt:
+48 508 916 292
Biuro@lexik.pl
www.lexik.pl

Biuro T³umaczeñ LEXIK Agnieszka Marek wykonuje t³umaczenia pisemne zwykle niemiecko - polskie oraz polsko
- niemieckie w sektorze biznesowym, us³ugowym i produkcyjnym w nastêpuj¹cych obszarach: prawo i
s¹downictwo, finanse i bankowoœæ, handel, ubezpieczenia, IT, reklama, marketing i HR, przemys³ i technika,
transport.
Biuro t³umaczeñ LEXIK œwiadczy tak¿e us³ugi w zakresie korekty t³umaczeñ, transkreacji i lokalizacji.

ALPAKI HELENKI MA
Ma³gorzata Manios
ul. Œwibska 18
44-180 Kotulin
Czynne po wczeœniejszej rezerwacji telefonicznej

Kontakt:
+48 608 426 140, +48 509 364 080
alpakihelenkima@gmail.com

- alapkoterapia
- rekeracyjne spacery z alpakami
- urodziny i inne imprezy z alpakami
- inne zlecenia dopasowane do potrzeb klienta

ZWY¯POL
us³ugi podnoœnikiem koszowym

Pawe³ Pancherz
ul. Stawowa 2
44-180 Sarnów

Kontakt:
+48 530 796
https://www.facebook.com/Zwy¿pol-Us³ugipodnoœnikiem-koszowym-zw¿ka390320754654452

Firma zajmuje siê œwiadczeniem us³ug zwi¹zanych z pielêgnacj¹ terenów zielonych w ofercie znajduj¹ siê m.in. us³ugi :
-us³ugi podnoœnikiem koszowym
-wycinka i pielêgnacja drzew, frezowanie pni, us³uga rêbakiem
-wykaszanie trawników,terenów zielonych,parków
-wykaszanie nieu¿ytków,zaroœli,rowów oraz pasów przy drogach
-karczowaniem i wycinaniem krzewów,samosiejek itp.
-sprz¹taniem dzia³ek pod budowê
-wypo¿yczenie sprzêtu ogrodniczego np. glebogryzarka, wertykulator itd.
Ka¿da wycena us³ugi jest bezp³atna.

EMPIRIA
Artur Jacek
ul. Gliwicka 13/4
44-180 Toszek
Czynne: pon - pt 8:00 - 16:00

Kontakt:
+48 731 721 341
Www.empiria24,pl
facebook.com/ArturJacekFinance

Prowadzimy w Toszku biuro z przedstawicielami OVB Polska. OVB to wiod¹cy w Europie poœrednik finansowy z siedzib¹ w Koloni notowany na gie³dzie
we Frankfurcie. W naszym biurze doradzamy kompleksowo firmom jak i osobom fizycznym. Nasz¹ zalet¹ jest to, ¿e dajemy wiele mo¿liwoœci przy jednym
partnerze do rozmów wg. wzoru klient - poœrednik (my) - instytucje finansowe. Zapewniamy zabezpieczenie i rozbudowê maj¹tku oraz doradztwo w
zakresie wszelkich ubezpieczeñ i sukcesji. Po szczegó³y zapraszamy do naszego biura na bezp³atn¹ analizê potrzeb klienta.
Drugim elementem naszej dzia³alnoœci jest obs³uga firm w z sferze RODO. Zapewniamy profesjonaln¹ obs³ugê w zakresie ochrony danych osobowych,
jednoczeœnie przeprowadzamy szkolenia, audyty, wdro¿enia. Szczegó³y na naszej stronie internetowej.
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LEXTOL Leszek Bochenek
ul. Wiejska 7 44-180 Wilkowiczki
Salon meblowy Pyskowice
ul. Wielowiejska 4, 44-120 Pyskowice
Salon czynny: 8:00 - 18:00, so 9:00 - 13:00
Zak³ad produkcyjny 6:00 - 14:00
Kontakt:
Salon meblowy: +48 32 333 09 09; +48 609 628 432
Zak³ad: +48 32 233 76 05, +48 606 626 513
(Andrzej), +48 606 151 126 (Dawid)
lextol@interia.pl
www.lextol.pl
Www.facebook.com/Lextol-291891810968258
Znajdziesz u nas szafy i garderoby, meble do kuchni, sypialni, pokoju dzieciêcego. Dziêki d³ugoletniemu
doœwiadczeniu projektujemy równie¿ meble dla sklepów, restauracji, obiektów u¿ytecznoœci publicznej, szpitali,
domów opieki spo³ecznej.
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GEES - KRUPA
Roman i Joachim Sp. J.
Polskie Skady Budowlane
ul. Wilkowicka 53, 44-180 Toszek
Czynne: 7:30 - 17:00, so. 7:30 - 13:00
Kontakt:
+48 32 233 42 27 (dzia³ sprzeda¿y - wew. 11 lub 12
dzia³ instalacyjny - wew. 15 lub 15
Kasa i ksiêgowoœæ - wew. 16
gees@gees.com.pl zamowienia@gees.com.pl
www.gees.com.pl www.gees.pl
Www.facebook.com/geestoszek
Budowa: cement, wapno, kleje, gipsy, piaski, ¿wiry, kruszywa drogowe, pustaki, ceg³y, bloczki, nadpro¿a, kominy i
kana³y wentylacyjne, stropy, p³yty gipsowe, OSB, pilœniowe, stolarka drzwiowa i okienna, schody, styropiany, we³na
mineralna i szklana, folie dachowe, budowlane, ogrodnicze, papy izolacyjne, dachowe, termozgrzewalne, drewno
budowlane, ³aty, belki, deski, rynny PCV, ocynkowe, hydroizolacje fundamentów i dachów.
Dom: farby wewnêtrzne i zewnêtrzne, mieszalnik farb, kleje, fugi, silikony, narzêdzia malarskie i wykoñczeniowe,
tynki dekoracyjne, mozaikowe, œrodki czystoœci, artyku³y gospodarstwa domowego,

TORI Anna Miêtowska
ul. Wiejska 32A
44-180 Kotliszowice

czynne 8:00 - 20:00 na miejscu
wysy³ka Poczt¹ Polsk¹, kurierem, do paczkomatu
Kontakt:
+48 797 915 156
www.allegro.pl/uzytkownik/AnTori

Odzie¿ damska, mêska, dzieciêca, dodatki (paski, sztuczna bi¿uteria, torby)

SKLEP TARA
ul. Strzelecka 1
44-180 Toszek

Czynne pn - pt 9:00 - 16:00
so 9:00 - 13:00
Kontakt:
+48 32 233 42 83
Www.facebook.com/Sklep-Tara-106814447949591

Mamy Pañstwu do zaoferowania szeroki wachlarz produktów, m.in.: zabawki, artyku³y gospodarstwa domowego,
srebro, dekoracje, stroiki œwi¹teczne, znicze.
Prowadzimy równie¿ kantor wymiany walut

KWIACIARNIA LAWENDA
ul. Strzelecka 3
44-180 Toszek

Czynne pn - pt 9:00 - 17:00
so 9:00 - 14:00
Dowóz kwiatów pod wskazany adres
Kontakt:
+48 601 993 262
Www.facebook.com/kwaiciarnia.karina

Kwiaty ciête i doniczkowe, wi¹zanki pogrzebowe i œlubne, pakowanie prezentów, akcesoria dekoracyjne do domów,
kompozycje dekoracyjne, szk³o, wiklina, donice, œwiece

