
 
 

Wybrane działalności gospodarcze utworzone w ramach projektu 

„Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” 

dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 

Nazwa Dane kontaktowe Zakres działalności 

Green&Clean Błażej Adamiec 

 

tel. 784-514-878 

e-mail: ogrodygc@gmail.com 

FB: @greencleanczechowice 

Firma zajmuje się utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz wycinką 

drzew. Oferuje następujące usługi: 

− koszenie traw, trawników (jednorazowo lub abonament), 

− pielęgnacja ogrodów, 

− sadzenie roślin, 

− układanie agrowłókniny i agrotkaniny, 

− ściółkowanie korą, 

− wertykulacja i areacja trawnika, 

− usługi glebogryzarką, 

− przycinka, wycinka drzew metodą klasyczną, alpinistyczną bądź ze 

zwyżki, 

− przycinka żywopłotów i tui, 

− zakładanie trawników, 

− układanie obrzeży trawnikowych, 

− nawożenie trawników, 

− zrębkowanie gałęzi (własny rębak). 

Obszar działalności: Czechowice-Dziedzice (+40 km) 

Marcin Bieńko Domy 

Szkieletowe 

http://domyszkieletowe.info/ 

tel. 607-041-090 

e-mail: biuro@domyszkieletowe.info 

Firma głównie zajmuje się budowaniem domów w technologii szkieletowej. 

W swojej ofercie posiada również altany, wiaty oraz garaże. Ponadto, oferuje 

doradztwo na każdym etapie budowy. 

Raf-House Rafał Bieńko tel. 728-820-369 

e-mail: raf-house@onet.pl 

 

Firma zajmuje się budową domów murowanych oraz wymianą pokryć 

dachowych. W ofercie firmy znajduje się budowa domu od fundamentu aż do 

stanu deweloperskiego, co czyni jej ofertę bardzo atrakcyjną. Oferuje również 

wymianę pokryć dachowych wraz z wszystkimi przeróbkami na budynkach 

mieszkalnych. 

mailto:ogrodygc@gmail.com
http://domyszkieletowe.info/


 

SPEED-BUD JACEK CHROMIK ul. Wałowa 25 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 886-702-207 

e-mail: speed-bud@onet.pl 

 

Firma oferuje usługi w pełnym zakresie robót remontowo-budowlanych 

tj. remonty istniejących obiektów oraz budowę pod tzw.  "klucz" dla instytucji 

oraz klientów prywatnych. Inwestycje wykonuje kompleksowo wraz 

z materiałami lub z materiałów powierzonych. Wszystkie prace kalkulowane 

są przed realizacją po dokonaniu wizji lokalnej lub zapoznaniu się 

z dokumentacją projektową. 

D&M usługi brukarskie 

i remontowe Dominik Pustelnik 

 

tel. 690-880-619 

e-mail: dmbrukk@gmail.com 

FB: @dm.dominikpustelnik 

Firma świadczy usługi z zakresu: 

− utwardzenia terenu, 

− drenaży, 

− układania kostki brukowej na tarasach, podjazdach czy też chodnikach, 

− wykonywania ogrodzeń panelowych posesji, 

− prac wykończeniowych takich jak: gładzie, malowanie, zabudowa z płyt 

g-k, ocieplenie poddasza, usługi glazurnicze itp. 

Katarzyna Drąg Architektura 

Wnętrz 

 

http://kdhomeproject.pl 

ul. Włókiennicza 12 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 577-528-419 

e-mail: k.drag@op.pl 

FB: 

@katarzyna.drag.architektura.wnetrz 

IG: @kdhomeproject.pl 

 

Firma świadczy usługi projektowania pomieszczeń i obiektów 

architektonicznych: 

− inwentaryzacja pomieszczeń, 

− projekty 2D (możliwość wykonania kilku wariantów), 

− wizualizacje 3D, 

− pełna dokumentacja techniczna, 

− możliwość wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego w celu 

kontroli zgodności wykonania z założeniami projektowymi, 

− możliwość przygotowania listy materiałów + wizyty i zakupy z klientem 

lub bez w hurtowniach i sklepach. 

PLUSHY  

Pracownia Projektowa 

Ewa Wątor 

 

tel. 604-355-743 

FB: @PlushyPracownia 

 

Firma oferuje kompleksowe usługi projektowania wnętrz. Specjalizuje się 

w tworzeniu pięknych i przemyślanych przestrzeni – od palety kolorów 

i rozmieszczenia mebli, po oświetlenie i fakturę ścian. 

Firma zarejestrowana jest w Czechowicach-Dziedzicach, a biuro znajduje się 

w Bielsku-Białej – w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

 

 

mailto:speed-bud@onet.pl
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Rockin Barber Shop 

Katarzyna Szumińska 

 

ul. Niepodległości 60 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 500-053-039 

Rezerwacja wizyt: 

rockinbarbershop.booksy.com 

 

 

Rockin Barber Shop to salon piękności w typowo męskiej odsłonie, który 

oferuje usługi takie jak m.in.: 

− strzyżenie i modelowanie brody oraz wąsów,  

− strzyżenie i stylizowanie fryzury, 

− doradztwo w zakresie pielęgnacji i stylizacji zarostu. 

 

Judyta Pasierbek Figaro Trend 

 

Salon: 

ul. Krzywolaków 9b 

43-514 Kaniów 

tel. 536-252-600 

FB: @figarotrend 

 

Firma zarejestrowana jest w Czechowicach-Dziedzicach, natomiast salon 

znajduje się w Kaniowie i świadczy usługi: 

− fryzjerskie: strzyżenie, koloryzacja, układanie fryzur, zabiegi 

pielęgnacyjne włosów, 

− barberskie. 

 

Natalia Szypuła 

LIPS & BROWS 

 

tel. 792-321-055 

e-mail: natalia.szypula@gmail.com 

FB: @natalia.lipsandbrows  

IG: @natalia.lipsandbrows 

Salon makijażu permanentnego świadczy następujące usługi: 

− makijaż permanentny oczu, 

− makijaż permanentny ust, 

− makijaż permanentny brwi, 

− henna pudrowa brwi, 

− laminacja brwi i rzęs. 

LAWENDARIA DAY SPA 

Daria Świstak 

 

ul. Michałowicza 19 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 668-495-096 

e-mail: info@lawendaria.pl 

 

Firma świadczy usługi związane z profesjonalną kosmetyką twarzy i ciała, 

skomponowane indywidualnie dla każdego Klienta. W ofercie DAY SPA 

znajdują się zabiegi relaksujące, głęboko odżywcze i aromatyczne masaże, 

zabiegi modelujące ciało, oraz zabiegi na twarz, w oparciu o najnowsze 

osiągniecia kosmetologii. 

http://rockinbarbershop.booksy.com/
mailto:natalia.szypula@gmail.com
mailto:info@lawendaria.pl


 

Studio urody ,,Przystań 

Piękna" Marianna Klimaniec 

 

ul. Traugutta 20 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 796-636-656 

FB: @przystanpiekna_studio 

IG: @przystanpiekna_studio 

 

Firma świadczy usługi z zakresu stylizacji paznokci dłoni i stóp oraz makijażu 

okolicznościowego. 

Karolina Wątor 

 

ul. Słowackiego 17 (parter) 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 888-566-707 

e-mail: artofmed.biuro@gmail.com 

FB: @CentrumArtOfMed 

 

Art Of Med. Centrum Podologii i Kosmetologii mgr Karolina Wątor świadczy 

usługi z zakresu: 

− podologii (konsultacje, korekcja wrastających paznokci, 

zakładanie klamer, opracowanie paznokci zdrowych i zmienionych 

chorobowo), 

− kosmetologii (konsultacje, terapie przeciwstarzeniowe, terapie 

przeciwtrądzikowe, Rf mikroigłowy). 

"LOLA" KATARZYNA CEBULA 

 

Adres salonu: 

ul. Cieszyńska 128 

43-300 Bielsko-Biała 

 

Rezerwacja wizyt: 

tel. 533-901-017, 531-050-045 

 

Fioletowy Pies - salon pielęgnacji zwierząt świadczy usługi z zakresu 

profesjonalnej pielęgnacji psów i kotów. Zajmuje się między innymi kąpielą 

psów i kotów, trymowaniem, strzyżeniem, kosmetyką uszu i pazurów. 

Specjalizacja salonu to koty i duże rasy. 

Firma zarejestrowana jest w Czechowicach-Dziedzicach, natomiast salon 

znajduje się w Bielsku-Białej. 

 

 

Poradnia Dietetyczna 

Katarzyna Baczyńska 

 

www.baczynska.dobrydietetyk.pl 

ul. Bestwińska 15 

43-503 Czechowice-Dziedzice 

tel. 663-266-739 

e-mail: k.baczynska@dobrydietetyk.pl 

FB: @baczynska.dobrydietetyk 

Poradnia Dobry Dietetyk℠ Katarzyna Baczyńska w Czechowicach-

Dziedzicach, Oświęcimiu, Żywcu i Krakowie świadczy usługi z zakresu 

poradnictwa dietetycznego. Oferowane usługi zaspakajają potrzeby osób, 

które: chcą zmniejszyć lub zwiększyć masę ciała i poprawić jego jędrność, 

chcą się dobrze i zdrowo odżywiać, mają problemy trawienne, alergie lub 

nietolerancje pokarmowe, mają złe wyniki badań i szukają pomocy 

w chorobie, chcą zadbać o zdrowie dziecka i kobiet, które są w ciąży, 

amatorsko uprawiają sport i potrzebują dietę pod uprawianą dyscyplinę. 

  

https://www.facebook.com/CentrumArtOfMed
http://www.baczynska.dobrydietetyk.pl/
https://www.facebook.com/baczynska.dobrydietetyk/


 

Moc Wibracji 

Magdalena Karasiewicz 

 

www.mocwibracji.com 

tel. 788-001-660 

e-mail: mocwibracji.biuro@gmail.com 

FB: @Moc-Wibracji-terapia-

dźwiękiem 

Moc Wibracji to masaż falą dźwiękową, koncerty relaksacyjne i zajęcia 

z muzykoterapii. Dźwięki mis, gongu, dzwoneczków, monochordu i wielu, 

wielu innych przynoszą spokój i ukojenie oraz obniżają poziom stresu. 

Follow Me Jerzy Hodurek 

 

 
 

www.followme-bhp.pl 

www.jerzyhodurek.pl 

Firma prowadzi dwa rodzaje działalności: 

1. Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, w skład której wchodzi: 

− analiza stanu BHP w danej firmie, 

− przegląd warunków pracy, 

− opracowanie instrukcji BHP oraz dokumentacji stanowisk pracy 

zgodnie z wymaganiami PiP, 

− ocena ryzyka zawodowego 

− szkolenia w zakresie BHP (wstępne, okresowe), 

− pomoc pokontrolna PiP, 

− stała opieka Specjalisty BHP 

Więcej informacji na stronie www.followme-bhp.pl 

  

2. Działalność artystyczna: 

− koncerty autorskie, recitale, jak również organizacja koncertów 

i wydarzeń artystycznych oraz podczas promocji produktów 

klientów, 

− działalność pedagogiczna, 

− nauka gry na instrumentach: gitara (elektryczna, klasyczna, 

akustyczna, basowa), ukulele, mandolina 

Więcej informacji na stronie www.jerzyhodurek.pl 

GRYFNE AUTO 

Przemysław Kolonko 

 

www.gryfneauto.com 

ul. Narutowicza 69 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

FB: @gryfne_auto 

IG: @gryfne_auto 

 

Firma oferuje szeroki zakres usług kosmetyki samochodowej – car detailing: 

− szeroko rozumiane mycie, czyszczenie parowe, 

− pranie tapicerki, pielęgnacja tapicerki skórzanej, 

− polerowanie lakieru, 

− zabezpieczanie powierzchni powłokami (ceramiczne, hydrofobowe), 

− ozonowanie, zabijanie bakterii, usuwanie zapachów, 

− renowacja reflektorów. 

http://www.followme-bhp.pl/
http://www.jerzyhodurek.pl/
http://www.followme-bhp.pl/
http://www.jerzyhodurek.pl/
http://www.gryfneauto.com/


 

Xlampz Karol Ściskała  
 

ul. Nadwiślańska 23 

43-516 Zabrzeg 

tel. 518-909-088 

Firma zajmuje się produkcją urządzeń świetlnych – lamp błyskowych dla 

pojazdów służb specjalnych takich jak Straż Pożarna, Policja i Pogotowie 

Ratunkowe oraz kontraktową produkcją elektroniki. W swojej ofercie posiada 

rozwiązania własnego autorstwa. 

Izabela Warchał 

 

ul. Cienista 27 

43-502 Czechowice Dziedzice 

tel. 574-259-462 

e-mail: tortyczechowice@gmail.com 

FB: @tortczechowice 

Pracownia Tortów Artystycznych Takie, nie za słodkie oferuje torty 

artystyczne, ciasta oraz monoporcje skomponowane indywidualnie pod 

preferencje klienta. Nietuzinkowe domowe cukiernictwo cieszące oko, jak 

i kubki smakowe. Pasja przelana na cukier w nie za słodkim wydaniu. 

 

Dekoracje na czasie 

 

www.dekoracjenaczasie.pl 

ul. Mościska 20 

43-516 Zabrzeg 

e-mail: kontakt@dekoracjenaczasie.pl 

tel. 519-834-318 

FB: @dekoracje_na_czasie 

IG: @dekoracje_na_czasie 

Pracownia Dekoracje na czasie powstała z pasji do rękodzieła. Zajmuje się 

tworzeniem dekoracji do wystroju wnętrz oraz różnego rodzaju upominkami 

na każdą okazję. W ofercie znajdują się również usługi cięcia i grawerowania 

laserowego z różnego rodzaju tworzyw. 

„Wióry i Chmury” 
Michalina Pączek-Kukla 

 

www.wioryichmury.pl 

tel. 517 470 362 

FB: @wióry_i_chmury 

IG: @wioryichmury 

 

Mały warsztat, w którym tworzone są wyroby z drewna, ozdoby do wystroju 

wnętrz i domu – zegary o wyjątkowym charakterze, miski toczone na tokarce, 

świeczniki, ozdobne deski, podkładki pod kubek itp. 

W sklepie internetowym "Wióry i Chmury" można znaleźć wiele pomysłów na 

prezent urodzinowy dla bliskiej osoby, prezent na parapetówkę czy upominek 

dla osoby ceniącej wyjątkowe rzeczy z drewna. 

Iwona Figiel pacznato.pl 

 

https://pacznato.pl/index.php/sklep/ 

 

 

Firma świadczy usługi w zakresie laserowego wycinania i grawerowania na 

prawie we wszystkich materiałach niemetalicznych w zależności od potrzeb 

i oczekiwań klienta. Firma działa kompleksowo, co oznacza, że nie tylko 

realizuje zamówienia w zakresie cięcia, ale również w razie potrzeb dostarcza 

materiał do jego wykonania. W ramach swojej działalności firma oferuje także 

przygotowanie i zaprojektowanie grafik oraz ewentualnych projektów. 

http://www.dekoracjenaczasie.pl/
http://nr.tel/
https://pacznato.pl/index.php/sklep/


 

Anna Pustelnik-Jarosz 

 

e-mail: catchme.brand@gmail.com 

FB: @catchME.brand 

IG: @catchme.brand 

Firma zajmuje się wytwarzaniem odzieży oraz akcesoriów tekstylnych dla 

dzieci w ramach marki odzieżowej CatchMe oraz projektowaniem nadruków 

na odzież dziecięcą dla klienta zewnętrznego. 

 

 
  

Pracownia Artystyczna 
Julianna Biedroń 

 

www.talala.pl 

ul. Węglowa 97 

43-503 Czechowice Dziedzice 

tel. 785-087-266 

e-mail: lalki@talala.pl 

 

Talala to pracownia lalek hand made, wykonanych z naturalnych materiałów. 

Talala mierzy zwykle 40-50 cm i wypełniona jest lekkim hipoalergicznym 

puchem lub runem owczym dla klientów lubiących ekologiczny styl. Lalki są 

wykonywane zawsze z indywidualnym podejściem do zamówienia klienta. 

 

mailto:catchme.brand@gmail.com
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