
20 listopada 1919 roku w Dzienniku Urzêdowym Rady Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego po-
jawia siê informacja o zatwierdzeniu statusu „Towarzystwa Akcyjnego dla wyrobu zapa³ek 
SILESIA”. Nale¿y tê datê uznaæ za pocz¹tek Fabryki Zapa³ek „Czechowice” S.A. Doprawdy, 
szacowna to firma i znana w œwiecie. Nawet w tak odleg³ych krajach jak Chile i RPA !
Imponuj¹ce s¹ zarówno statystyki – roczna produkcja 27 miliardów (sic!) pojedynczych za-
pa³ek – jak i fakt, ¿e firma kieruje siê w stronê ekologicznych rozwi¹zañ, dziêki czemu zapa³ki 
obecnie pozbawione s¹ szkodliwych substancji, z siark¹ w³¹cznie. Jakoœæ wyrobów, potwier-
dzona systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 oraz produkcja obwarowana europejsk¹ 
norm¹ EN 1783:1997 SAF sprawia, ¿e s¹ one niezawodne i bezpieczne w u¿yciu.
Fabryka Zapa³ek „Czechowice” S.A. to jeden z filarów gospodarczych miasta. Od zarania bierze 
aktywny udzia³ w jego ¿yciu. Klienci winni i o tym pamiêtaæ, korzystaj¹c z tak kruchej zdawa-
³oby siê rzeczy jak¹ jest zapa³ka…

Fabryka Zapa³ek CZECHOWICE S.A.                 

KONTAKT: Fabryka Zapa³ek „Czechowice” S.A, 43-502 Czechowice  Dziedzice, ul. £ukasiewicza 5, 
tel. +48 32 215 26 81, www.zapalki.net; www.matches.com.pl   

Laureat Czechos³awa 2010 w kategorii produkcja i budownictwo

centrum promocji
i reklamy

zz

Burmistrz Czechowic-Dziedzic, pan Marian B³achut, przewodnicz¹cy Kapitu³y przyznaj¹-
cej  Czechos³awa, przybli¿a genezê nazwy:
„Nagroda, któr¹ wrêczamy, mia³a z za³o¿enia nosiæ nazwê zwi¹zan¹ jednoczeœnie z mia-
stem, nasz¹ gmin¹ ale te¿ podkreœlaæ motywy powo³ania jej do ¿ycia. Naczeln¹ jej ide¹ jest 
s³awienie Czechowic-Dziedzic; miasto ma byæ dziêki niej docenione, uznane, szanowane…  
Inaczej mówi¹c, nagroda przyznawana jest firmom, które robi¹c wyj¹tkowo dobrze to do 
czego zosta³y powo³ane, przyczyniaj¹ siê do rozs³awiania naszej gminy, poniewa¿ one s¹ 
st¹d, tu maj¹ swoj¹ siedzibê, tu dzia³aj¹ a nasi mieszkañcy w nich pracuj¹…”

Nagroda Czechos³awa przyznawana jest w kategoriach: produkcja i budownictwo oraz  
handel i us³ugi. Pan Burmistrz przypomina kryteria, którymi kieruje siê jury: 
„Nie tak ³atwo zdobyæ tê nagrodê. Dotychczasowi laureaci, firmy znane i uznane, z trady-
cj¹, musia³y spe³niæ wiele warunków. I to nie tylko stricte biznesowych... Wymieniê naj-
wa¿niejsze: ugruntowana pozycja na rynku, znaczenie firmy w sensie konkurencyjnym, 
atrakcyjna oferta ale tak¿e etyka obecna w dzia³aniach firmy i jej udzia³ w ¿yciu spo³e-
cznym oraz wp³yw firmy na wizerunek gminy. Jak widaæ kryteria s¹ bardzo wymagaj¹ce…”

Laureaci otrzymuj¹, podczas uroczystej gali, tytu³ Czechos³awa wraz z potwierdzaj¹cym 
go dyplomem oraz okolicznoœciow¹ statuetkê z br¹zu na marmurowej podstawie. Cze-
chos³aw przedstawia eleganck¹, krocz¹c¹ zdecydowanie postaæ w stroju biznesmena        
z prze³omu XIX i XX w., symbolizuj¹c¹ aktywn¹ i etyczn¹ postawê laureata. Symbolizuje 
równie¿ rozwój gminy: od ziemi dot¹d rolniczej po miasto uprzemys³owione. Autorem 
statuetki jest Marek Stankiewicz, artysta rzeŸbiarz z Krakowa.

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Nagroda 
Czechos³awa 
 czyli biznes doceniony 
przez samorz¹d

Od powstania firmy w 1986 roku minê³o ponad 25 lat. Firma do dzisiaj zajmuje siê handlem 
p³ytami z tworzyw sztucznych oraz materia³ami z przeznaczeniem dla sektora reklamowego. 
Ten zakres oferty uzupe³niaj¹ us³ugi frezowania w tworzywach sztucznych specjalistycznym 
ploterem. Prze³omowym momentem dla POLPLAST-u by³o nawi¹zanie w 1994 roku wspó³-
pracy z francusk¹ firm¹ NICOLL, uznanym producentem systemów rynnowych, kanalizacji 
oraz wentylacji. Czechowickie przedsiêbiorstwo jest jego podstawowym dystrybutorem. 
POLPLAST nieustannie buduje swój wiarygodny wizerunek. Dziêki takiej filozofii, firma trzy-
krotnie otrzyma³a tytu³ Przedsiêbiorstwa Fair Play nadawany przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹   
i pisemne rekomendacje od najwy¿szych w³adz z Prezydentem RP w³¹cznie. 

POLPLAST 

KONTAKT: POLPLAST Spó³ka Jawna D. Zych & P. Zych & W. Zych, 43  502 Czechowice-Dziedzice, 
ul. Cmentarna 6, tel. +48 32 215 07 02, 215 24 27, biuro@polplast.pl; www.polplast.pl 

Firma, maj¹ca korzenie w koñcu XIX wieku, wspó³tworzy Grupê Kapita³ow¹ LOTOS. Znaczenie 
firmy na rynku paliw w Europie Œrodkowej jest kluczowe. Tworzy wizerunek Czechowic-Dzie-
dzic i znacz¹co przeobra¿a œwiadomoœæ mieszkañców. Ostatnio firma zainwestowa³a w nowo-
czesny terminal paliwowy dla autocystern, dla potrzeb rynku zosta³ zmodernizowany terminal 
kolejowy a dowodem dynamicznego rozwoju jest budowa kolejnego zbiornika do magazyno-
wania paliw. Godne podkreœlenia s¹ dzia³ania inwestycyjne, w których wykorzystywane s¹ 
tereny po nieczynnych ju¿ instalacjach co ma niebagatelne znaczenie dla gminy. 
Na uwagê zas³uguje strategia spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR). Zosta³a przyjêta do 
realizacji wraz ze strategi¹ biznesow¹. Koncern anga¿uje siê w projekty kulturalne i sporto-  
we, programy s³u¿¹ce wyrównywaniu szans dzieci i m³odzie¿y, w programy edukacyjne i in- 
ne, wspieraj¹ce ugruntowywanie wartoœci w ¿yciu codziennym. Dziêki tej firmie cieszymy siê           
z sukcesów naszych rajdowców czy te¿ skoczków narciarskich….

LOTOS Czechowice S.A.

KONTAKT: LOTOS Czechowice S.A., 43  302 Czechowice  Dziedzice, tel. +48 32 323 71 00, 
www.lotosczechowice.pl 

Laureatami z poprzednich lat by³y przedsiêbiorstwa: Fabryka Zapa³ek „Czechowice” S.A. 
i Lotos Czechowice S.A. w kategorii produkcja i budownictwo a w kategorii handel i us³ugi: 
„Polplast” Spó³ka Jawna D. Zych & P. Zych & W. Zych  oraz Lontex Londzin Piotr. 
Honorowego Czechos³awa wrêczono równie¿ panu Tadeuszowi Polokowi, panu Henry-
kowi Borowskiemu i pani Ewie Rahden.

Plac Œwiêtego Miko³aja 5, 43-300 Bielsko-Bia³a, +48 33 816 54 48, e-mail: biuroprasowe@contract.pl; www.contract.pl
opracowanie graficzne: reklama@contract.pl; tekst: Miros³aw Bochenek
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KONTAKT: LONTEX Londzin Piotr, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 88b, 
tel. +48 32 215 27 97, lontex@lontex.pl; www.lontex.pl

Mo¿na powiedzieæ, ¿e przedsiêbiorstwo LONTEX Londzin Piotr to firma specjalistyczna.  
Wszystko co wchodzi w zakres jej dzia³alnoœci, zwi¹zane jest z autokarami, ciê¿arówkami i sa-
mochodami. Powstanie przedsiêbiorstwa to 1990 rok. Prze³om ma miejsce w 1996 roku, któ-  
ry przynosi otwarcie serwisu tachografów w rodzimych Czechowicach-Dziedzicach a w latach 
kolejnych kilkunastu filii w po³udniowej Polsce i na granicy polsko-niemieckiej. 
LONTEX Londzin Piotr, przedsiêbiorstwo jak widaæ skazane na sukces, d¹¿y do komplekso-  
wej obs³ugi klienta: uruchamia dystrybucjê nawigacji, dystrybucjê ograniczników prêdkoœci       
a w 2008 roku otwiera dzia³ obs³ugi prawnej firm transportowych. Do dyspozycji jest równie¿ 
sieæ sklepów LONTEX MOTO i LONTEX TRUCK.
Aby doceniæ konsekwencjê w dzia³aniu, nale¿y uzupe³niæ ofertê o szkolenia, laboratorium po-
miarowe i windykacje wierzytelnoœci. 
Mimo imponuj¹cych osi¹gniêæ, firma bierze aktywny udzia³ w ¿yciu miasta i gminy, sponsoru-
j¹c kluby sportowe, imprezy miejskie, wydarzenia szkolne… 

LONTEX Londzin Piotr                        
Laureat Czechos³awa 2011 w kategorii handel i us³ugi 

Spó³ka Jawna D. Zych & P. Zych & W. Zych                        

Laureat Czechos³awa 2010 w kategorii handel i us³ugi 

Laureat Czechos³awa 2011 w kategorii produkcja i budownictwo

Dziêki œcis³ej wspó³pracy z Regionaln¹ Izb¹ Gospodarcz¹ w Katowicach, kapitu³a wy³ania-
j¹ca laureatów konkursu przyznaje takie wyró¿nienia w formie Srebrnych Laurów Umiejêt-
noœci i Kompetencji.

Gala Czechos³aw 2011  – 28 kwietnia 2011 r. Na zdjêciu, od lewej: Marian B³achut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic, 
Przemys³aw Knycz i Gra¿yna Knycz – w³aœciciele firmy KOLNET S.C., Ewa Rahden  Prezes Sowarzyszenia Przedsiêbior-
ców Czechowic-Dziedzic, Tadeusz Szkudlarski  Prezes Zarz¹du LOTOS Czechowice S.A., Les³aw Tlaga – Dyrektor 
Zarz¹dzaj¹cy LONTEX Piotr Londzin, Tomasz Kopeæ – wspó³w³aœciciel Willa Eureka s.c., Sylwester Bêdkowski – wspólnik 
w firmie TERMOPIAN Sp. z o.o., Stanis³aw Kulig – w³aœciciel FH Stanis³aw Kulig Centrum Sztuæca, Tadeusz Donocik 

 Prezes Zarz¹du Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Damian ¯elazny  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach. Fot. Ryszard ¯oczek, www.centrumfotograficzne.com, tel. 600 065 053.

–
–

– –

Na szczêœcie s¹ miejsca, w których doceniana jest war-
toœæ podstawowa w ¿yciu cz³owieka – praca. Gmina 
Czechowice-Dziedzice postanowi³a wyró¿niaæ, w³aœnie 
za nieprzeciêtne dzia³ania, przedsiêbiorstwa i ludzi 
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Czechowice-
Dziedzice pamiêtaj¹ bowiem jak wiele zawdziêczaj¹ 
tym, którzy od ponad stu lat przysparzaj¹ korzyœci mia-
stu anga¿uj¹c, tak¿e w jego rozwój, swoj¹ wiedzê, czas i 
pieni¹dze. Kilka lat temu w³adze samorz¹dowe usta-
nowi³y Nagrodê Czechos³awa, która w wyniku przepro-
wadzanego corocznie konkursu, przyznawana jest za 
wybitne osi¹gniêcia w biznesie. Pomys³ bardzo ciekawy, 
nazwa oryginalna, rozstrzygniêcie kolejnej edycji kon-
kursu – niebawem…

Spektakularnym przedsiêwziêciem „Polplastu” by³ zakup i kompleksowa rewitalizacja zespo³u 
pa³acowo-parkowego, tzw. „Pa³acu Kotuliñskich”, dziêki czemu zosta³ ocalony przed zniszcze-
niem jeden z najcenniejszych zabytków Czechowic-Dziedzic. Dziœ w pa³acu dzia³a czterogwiazd-
kowy hotel.


