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FRW Media Group jest firmą wykonawczą m.in. 
dla Dolnośląskiego Forum Gospodarczego, 
Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 
„Gwiazdy Biznesu”, Centrum Wspierania Biznesu, 
Akademii Gwiazd Biznesu, a także Dolnośląskiego 
Rajdu o Kropelce i Świdnickiego Forum Kobiet.

Na co dzień FRW Media Group to wydawca 
Dolnośląskiego Portalu Gospodarczego 
Naszbiznes24.pl, Dolnośląskiego Magazynu 
Gospodarczego „Nasz Biznes” oraz Dolnośląskiego 
Portalu Odkrywców Tajemniczydolnyslask.pl. 
To także szkolenia i  profesjonalne doradztwo dla 
biznesu.

Spółka zajmuje się również pozyskiwaniem 
wsparcia zewnętrznego dla istotnych przedsięwzięć, 
zarówno własnych jak i zleconych do organizacji.

Trzeba podkreślić, że FRW Media Group to 
Instytucja Otoczenia Biznesu, czyli firma działająca 
„non profit”. Spółka, której właścicielem jest 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, wyspecjalizowała 
się w eventach biznesowych i zaangażowanych 
społecznie.

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
biuro@frwmedia.pl
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kapituła   |   zgłoszenia

Mikro Firma

Banan Foto

Centrum sp. z o.o.

Dąbrowski Auto Serwis  Roman 
Dąbrowski

E-Finanse i Ubezpieczenia Magdalena 
Karaśkiewicz

Fitness Club Piękni i Zdrowi

Cieplicki Kamil Finanse i Ubezpieczenia

Kawiarnia Słodkie Sny

Konsultacje Kredytowe Hossa

Magic Catering & Event Maciej Mól

Mamyto Sushi Łucja Serafin, Alicja 
Kulińska s.c.

Media & Kreacja 

Męski Świat

Nawigator Szkolenia Jerzy Maź

Niepubliczny Żłobek Jagódka

Optyka Deka Robert Deka

Pat-Bet Tadeusiak sp.j.

Salony Fryzur Robert Wypych

Serwis Park Paweł Krysiak

Studio Software

Tu Się Tworzy sp. z o.o.

Veglab Katarzyna Gubała

Weber Group Michał Siedlecki

Samorząd Przyjazny Biznesowi

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Jawor

Gmina Miejska Głogów

Gmina Strzegom

Gmina Strzelin

Urząd Gminy Polkowice

Mała Firma

DTA Investment sp. z o.o. s.k.

Halcamp Maciej Głowiński 

Nelro Data Wrocław S.A.

PROFES sp. z o.o. s.k.

Redcart.Pl Etk Januszkiewicz Cincio 

Bartoszewicz s.j.

TR Polska sp. z o.o. 

U Mikołaja Przedszkola

Średnia Firma

Crusar sp. z o.o. sp. k

DTA sp. z o.o.

F.W. Jodko Schiewe s.j.

Pentair Poland sp. z o.o.

Pneumat System sp. z o.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze

VOTUM S.A.

Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Centrum sp. z o.o.

Crusar sp. z o.o. sp. k

Domino sp. z o.o. s.k.

Pentair Poland sp. z o.o.

Przedszkola „u Mikołaja”

Sitech sp. z o.o. 

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 

ARTE

Kapituła Plebiscytu

 

Sławomir Hunek
Prezes Zarządu

Dolnośląskiej Agencji

Rozwoju Regionalnego S.A.

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY

Cezary Przybylski
Marszałek

Województwa Dolnośląskiego

Robert Jagła
Prezes Zarządu

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Zdzisława Leszczyńska-Chruścik
Członek Zarządu

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Roman Szełemej
Prezydent Wałbrzycha

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu

Związku Dolnośląscy Pracodawcy

Ryszard Sobański
Prezes

Sudeckiej Izby Przemysłowo – 
Handlowej

Jan Zwierko
Kanclerz

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Marcin Kowalski
Human Partner

Sylwia Petryna
Petra Consulting

Więcej o „Gwiazdach Biznesu”:  
www.naszbiznes24.pl
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Od czterech lat, dzięki Funduszowi Re-
gionu Wałbrzyskiego oraz licznym partne-
rom, dolnośląscy przedsiębiorcy mogą sięgać 
po prestiżowe nagrody „Gwiazd Biznesu”. 
Autorką cennej statuetki jest Dorota Dzie-
kiewicz-Pilich, która zaprojektowała m.in. 
nagrodę muzyczną „Fryderyki”. W bezpłat-
nej rywalizacji w ramach „Gwiazd Biznesu” 
uczestniczą podmioty z terenu całego Dolne-
go Śląska.

– Zainteresowanie Dolnośląskim Plebiscy-
tem Gospodarczym wśród dolnośląskich mikro, 
małych i średnich firm, instytucji oraz samorzą-

dów inspiruje nas do kolejnych działań. W re-
gionie są sukcesy gospodarcze i warto o nich 
mówić. Po nagrodę sięgają firmy z całego wo-
jewództwa. Ponadto poziom podmiotów ubie-
gających się o „Gwiazdy Biznesu” jest z roku na 
rok jest coraz wyższy – informuje Robert Jagła, 
Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego, pomysłodawca i główny organizator 
wydarzenia. – Sektor mikro, małej i średniej 
przedsiębiorczości jest bardzo istotny dla roz-
woju naszego regionu. Dlatego tak ważne jest, 
aby doceniać osiągnięcia mniejszych, ale pręż-
nie działających firm – dodaje.

W tym roku weryfikację formalną zgłoszeń 
przeszło aż 50 firm i samorządów, które rywa-
lizowały w pięciu kategoriach: Mikro Firma, 
Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowie-
dzialny Społecznie i Samorząd Przyjazny Biz-
nesowi. Ponadto Kapituła, jak co roku, wybrała 
Osobowość. We wszystkich kategoriach oce-
niane były dokonania za rok 2017. 

Wyboru laureatów, na podstawie wy-
pełnionych formularzy zgłoszeniowych, do-
konała Kapituła Konkursu. Składa się ona 
z  niezależnych przedstawicieli znaczących 
w regionie firm, Instytucji Otoczenia Biznesu 

Biznesy spod 
szczęśliwych gwiazd!

Kandydaci do 
nagrody powinni:
• przestrzegać przepisów prawa

• osiągnąć wyróżniające wyniki 
gospodarcze

• przestrzegać zasad etyki 
w biznesie i uczciwej konkurencji

• inwestować w rozwój firmy

• wykazywać troskę o środowisko 
naturalne

• terminowo i rzetelnie regulować 
należności o charakterze 
publiczno-prawnym

Nagrody



n a s z B i z n e s 7

oraz samorządowców. Skład Kapituły pre-
zentujemy na stronie 5 Dolnośląskiego Ma-
gazynu Gospodarczego „Nasz Biznes”. 

Jury obradowało w czwartek, 19 kwietnia 
w siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskie-
go. Swój werdykt opublikowało dopiero pod-
czas Gali Finałowej „Gwiazd Biznesu”, która 
odbyła się w piątek, 27 kwietnia w Wałbrzy-
chu w Starej Kopalni. W programie wieczoru 
znalazły się m.in.: prezentacja samochodów 
Nissan, degustacja win Vinori, prezentacja 
Partnerów i Mecenasów, ogłoszenie laure-
atów „Gwiazd Biznesu 2018”. Spotkanie dla 

ok. 500 osób  uświetnił występ Małgorzaty 
Ostrowskiej, która zaśpiewa m.in.: „Gołę-
bi puch”, „Meluzynę” i „Szklaną Pogodę”. 
Zwieńczeniem wieczoru stał się bankiet 
przygotowany przez Hotel „Pod Oślą Bramą”.

Każdego roku impreza ma charakter za-
mknięty. Jednak chętni, którzy chcieliby uczest-
niczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu gospo-
darczym, mają możliwość uzyskania bezpłatnego 
zaproszenia na stronie www.gwiazdybiznesu.pl. 

(piw)
W materiale użyto archiwalnych fotografii 
z „Gwiazd Biznesu 2017”

Laureatów Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego 

„Gwiazdy Biznesu 2018” poznaliśmy na uroczystej Gali 

w piątek, 27 kwietnia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. 

Udział w niej wzięli przedsiębiorcy, samorządowcy, 

ludzie kultury, politycy oraz znane osobowości. 

Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska.

Co ocenia Kapituła?
1. Mikro Firma, Mała Firma, 
     Średnia Firma
• sytuacja finansowa firmy
• realizowane inwestycje, działania 

prorozwojowe, innowacyjność 
produktów i usług

• pozycja na rynku dolnośląskich 
podmiotów i rozpoznawalność marki

• społeczna odpowiedzialność 
biznesu

2. Biznes Odpowiedzialny 
Społecznie
• inwestycje prospołeczne w kontekście 

sytuacji finansowej firmy
• społeczna odpowiedzialność firmy 

wobec pracowników
• etyka w biznesie w kontakcie 

z kontrahentami
• działania na rzecz wspierania 

społeczności lokalnej oraz 
ochrony środowiska

3. Samorząd Przyjazny Biznesowi
• strategia rozwoju samorządu 

w kontekście wspierania 
przedsiębiorczości

• warunki stwarzane 
przedsiębiorcom planującym 
inwestycje w regionie

• realizowane inicjatywy, projekty, 
konferencje nakierowane 
na wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości

• przeznaczone środki własne 
oraz pozyskane zewnętrzne 
finansowanie na rozwój 
infrastruktury i przedsiębiorczości

4. Osobowość

Nagrodę w tej kategorii otrzymuje 
osoba, która angażuje się w projekty 
związane z gospodarką oraz 
wspieranie przedsiębiorczości 
na terenie województwa 
dolnośląskiego. Celem nagrody jest 
wyróżnienie postaw prospołecznych 
oraz docenienie lokalnych osiągnięć. 
Do nagrody nominują członkowie 
Kapituły. 

Oceny
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Jesteśmy instytucją zaangażowaną społecznie. Dofinansowujemy stowarzyszenia, 
kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego.

Udzielamy bezzwrotnego wsparcia dla inicjatyw obywatelskich, oświatowych, 
kulturalnych, sportowych, ochrony zdrowia i środowiska.

Angażujemy się w promocję cennych inicjatyw społecznych. Dzięki 
naszym dotacjom udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, na 

których skorzystali mieszkańcy całego regionu. Wśród tych, 
którym pomagamy realizować pasje i  rozwijać skrzydła, są 

przedstawiciele wielu dyscyplin sportowych, organizatorzy 
licznych akcji charytatywnych i kampanii służących 
wspólnemu dobru. 

Jesteśmy 
odpowiedzialni 
społecznie

100 inicjatyw wspieranych 
co roku

stwarzamy warunki dla 
rozwoju

25 lat doświadczeń

zawsze blisko biznesu 

Wspieramy 
przedsiębiorczość

blisko 3,5 tys. pożyczek 
na kwotę 271 mln złotych

najlepsze warunki  dla 
przedsiębiorców

bezpłatne szkolenia 
i konferencje

promocja i integracja 
środowiska biznesowego

Zawsze
blisko ludzi

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
tel. +48 74 66 44 810
fax. +48 74 66 44 822
mail: biuro@frw.pl

ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
mail: pozyczki@frw.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

www.frw.pl
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Nasze pożyczki to szansa dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw – przekonuje Robert Jagła

Robert Jagła rozmowa

Nakręć się
na biznes

Preferencyjne pożyczki zwrotne, oferowa-
ne w ramach programów rządowych oraz 
współfinansowane ze środków UE są in-
strumentami finansowymi z których chęt-
nie korzystają przedsiębiorcy?
Świadomość przedsiębiorców na temat prefe-
rencyjnych instrumentów zwrotnych rośnie. 
Widać to m.in. po ilości i wartości udzielone-
go wsparcia. Fundusz Regionu Wałbrzyskie-
go w 2017 roku udzielił łącznie 358 pożyczek 
na kwotę ponad 40 mln złotych. Fundacja 
realizowała unijne i rządowe programy po-
życzkowe na terenie pięciu województw: 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodnio-
pomorskiego, lubuskiego i opolskiego. Ko-
rzystne finansowanie na rozwój i  założenie 
działalności gospodarczej zdobyło uznanie 
dominującego w polskiej gospodarce sektora 
MŚP. Miniony rok był dla nas niesamowicie 
intensywnym okresem. Założyliśmy sobie 
ambitny plan, a tempo pracy było bardzo 
intensywne. Statystycznie podpisywaliśmy 
1,43 umów pożyczkowych dziennie. Podsu-
mowując w ciągu 25 lat istnienia nasza insty-
tucja udzieliła blisko 3,5 tysiąca pożyczek na 
łączną kwotę 271 mln złotych. 

Sezon na przedsiębiorczość trwa. Co nowa 
perspektywa Funduszy Europejskich 
2014-2020 z Regionalnych Programów 
Operacyjnych oferuje przedsiębiorcom?
Nowe możliwości finasowania rozwoju 

istniejących podmiotów gospodarczych. 
Zwiększa zastosowanie innowacji i inwesty-
cji, przyczyniając się do ich konkurencyj-
ności. Środki uruchomione w ramach pro-
gramu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” 
wynoszą 25 mln złotych. Przedsiębiorcy 
mogą wnioskować o pożyczki rozwojowe do 
500 tys. złotych oprocentowane od 1,85% 
dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,85% dla 
pozostałych podmiotów. Oferujemy najlep-
sze warunki m.in.: okres spłaty do 5 lat, brak 
opłat prowizji za rozpatrzenie wniosku, czy 
karencje w spłacie rat kapitałowych. 
Wspieramy także rozwój przedsiębiorstw 
z sektora MŚP w postaci grantów na doradz-
two z obszarów: Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwen-
cji, Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalne-
go, Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząb-
kowickiej oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. 
Poziom refundacji wynosi 85%, natomiast 
maksymalna wysokość grantu to 12 tys. zło-
tych. 

Co jeszcze proponujecie firmom z woje-
wództwa dolnośląskiego?
Instytucja jest w trakcie powierzania 
przedsiębiorcom 15 mln złotych w ramach 
„Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” oraz 
10  mln złotych w ramach „Dużej Regio-
nalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. Pieniądze 
trafiają do mikro, małych, i średnich przed-

siębiorstw na zakup nieruchomości i grun-
tów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie 
wydatków inwestycyjnych na aktywa trwałe 
oraz wartości niematerialne. Maksymalna 
kwota pożyczki w obu programach wyno-
si 1,5 mln złotych z oprocentowaniem od 
2,85%. 
Realizujemy jeszcze jeden projekt. Instru-
ment Finansowy Mikropożyczka w ramach, 
którego fundacja rozdysponuje blisko 6 mln 
złotych dla osób po 30 roku życia pozostają-
cym bez pracy. Zwłaszcza tych znajdujących 
się w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, długo-
trwale bezrobotne oraz o niskich kwalifika-
cjach. Pożyczka pokryje wydatki związane 
z  rozpoczynaniem działalności gospodar-
czej. Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 
do 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 
0,175%, a maksymalny okres spłaty 7 lat.

Do kiedy można składać wnioski?
FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpa-
nia środków. Wskaźnik ich wykorzystania 
można monitorować na stronie interneto-
wej www.frw.pl. Każdy wniosek o wsparcie 
finansowe traktujemy bardzo indywidual-
nie. Pozwalamy rozwijać skrzydła przed-
siębiorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy 
otwarci na innowacyjne pomysły.

Dziękuję za rozmowę
Anna Juszczak-Wątor

Blisko 56 milionów trafi do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców 
z Dolnego Śląska. Programy wspierają 
innowacyjność, zakup nieruchomości, 
pokrycie wydatków inwestycyjnych, 
doradztwo oraz tworzenie start-upów.
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Doskonałe tereny inwestycyjne 

Świetna komunikacja
Nowoczesne technologie

Nowe perspektywy dla każdego

Przychylność władz miasta

www.glogow.pl

Dlaczego Głogów?

Głogów to miasto przygotowane 
do rozwoju biznesu i realizacji nowych,
śmiałych przedsięwzięć gospodarczych



n a s z B i z n e s12



n a s z B i z n e s 13

Crusar to wrocławska firma, która swym 
zasięgiem wychodzi daleko poza rejon Dol-
nego Śląska. Tworzy rozwiązania z zakresu 
automatyzacji logistyki, które swą innowa-
cyjnością dorównują najnowocześniejszym 
rozwiązaniom stosowanym na świecie. Za 
cel stawia sobie aktywny udział w ogólno-
światowej rewolucji w optymalizacji proce-
sów logistyczno-produkcyjnych. 

Będąc liderem innowacji, Crusar podcho-
dzi do swojej roli bardzo poważnie i z pełną 
odpowiedzialnością, realizując nie tylko 
kolejne projekty dla klientów, ale angażu-
jąc się w dynamiczny rozwój rynku, które-
go jest częścią. 

Crusar chętnie dzieli się wiedzą i doświad-
czeniem, rozwijając w tym celu specjali-
styczny blog, gdzie publikowane są za-
równo obszerne case study z kolejnych 
wdrożeń, jak i artykuły dotyczące Prze-
mysłu 4.0 i roli człowieka w dynamicznie 
zmieniającej się branży TSL. Crusar jest 
autorem terminu „Człowiek 4.0”, którym 
określa współczesnych ludzi, świadomych 
możliwości, jakie dają nowe technologie, 
umiejących z nich efektywnie korzystać, 
inicjujących i kontrolujących pracę ma-
szyn.

Jest również założycielem fundacji Think 
Tank Human 4.0, zrzeszającej obecnie już 
ponad 30 firm, uczelni i organizacji, które 
łączy wspólny cel: budowanie świadomości 
nt. wykorzystywania najnowszych techno-
logii w przemyśle, co ma przyczyniać się 
do osiągania jak najlepszych rezultatów 
biznesowych oraz budować unikalne śro-
dowisko pracy.

O kompetencjach Crusar świadczą przede 
wszystkim urządzenia i rozwiązania, które 
dzięki firmie zostały wdrożone na polskim 
rynku i przyczyniły się do zwiększenia 
wydajności przedsiębiorstw. Są to przede 
wszystkim: wózki AVG oraz systemy APS 
i MES.

Wózki AVG, stanowiące autonomiczny sys-
tem transportowy, potrafią samodzielnie 
przewieźć ładunek do wyznaczonego punk-
tu w magazynie. Rola operatora sprowadza 
się do wskazania lokalizacji. Wdrożenie 
rozwiązania jest możliwe z dnia na dzień, 
ponieważ nie wymusza ingerencji w struk-

turę budynku. Przynosi korzyści w  posta-
ci: oszczędności finansowych, poprawy 
efektywności, oszczędności powierzchni 
i oszczędności w zasobach.

Wózki AVG są wysoce bezpieczne i bezkoli-
zyjne. Poruszają się po magazynie, omija-
jąc ludzi oraz wszystkie przeszkody.

Transport, to rdzeń działalności firmy Cru-
sar. By sprostać wymaganiom najbardziej 
wymagających klientów, usługa obejmuje 
transport lądowy, morski a także lotniczy. 
Dzięki efektywnemu zarządzaniu logistyką 
oraz szerokiej sieci firm partnerskich moż-
liwe są tak zwane „przesyłki ekspresowe”. 
Dzięki nim, klient jest w stanie odebrać 
swoją przesyłkę do 60 minut na terenie Unii 
Europejskiej.

Natomiast MES (manufacturing execu-
tion system) umożliwia m.in: zgłaszanie 
przestojów i wyświetlanie ich na mapie, 
przekazywanie zleceń na obszary produk-
cyjne, wyświetlanie alertów, czy komuniko-
wanie stanu plan-realizacja dla wszystkich 
zaimplementowanych obszarów. 

To jedynie niektóre z możliwości systemów 
dostarczanych przez Crusar, które przyno-
szą efekty w postaci skrócenia czasu awarii, 
krótszych postojów, wyższej efektywności 
i pełnej kontroli na procesami w czasie rze-
czywistym.

Skontaktuj się z nami 

Karolina.lason@crusar.eu

tel. 725 840 844 

Crusar - odpowiedzialny lider innowacji
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DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski to serwis z wieloletnią tradycją, który powstał 
w 1991 r., Pod obecną nazwą działa od 2013 r. i jest liderem na Dolnym Śląsku w dziedzinie 
mechaniki pojazdowej. Wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu klient 
może być pewien prawidłowości naprawy, zgodnie z technologią producenta samochodu. 
Specjalizuje się z wymianach urwanych i zapieczonych świec żarowych oraz wtryskiwaczy.

DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski
ul. Poniatowskiego 14/1, 58-303 Wałbrzych   |   dabrowski-uslugi.pl   |   facebook.com/dabrowskiautoserwis

Serwis od kilku lat z sukcesem rozwija 
usługi motoryzacyjne oraz doskonali kadrę 
dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków 
unijnych na wyposażenie oraz specjalistycz-
ny sprzęt oraz na kursy zawodowe i szkole-
nia podnoszące kwalifikacje i umiejętności 
personelu.

W 2016 i 2017 roku serwis otrzymał do-
finansowanie na poprawę zarządzania śro-
dowiskiem naturalnym poprzez spełnienie 
wymagań, rozwijanie i udoskonalanie wie-
dzy i umiejętności mechaników w zakresie 

ochrony środowiska w codziennej pracy. 
Serwis jest jest jednym z nielicznych firm 
branży motoryzacyjnej w Wałbrzychu tak 
poważnie angażujących się w ochronę śro-
dowiska. Od stycznia 2018 r. Firma korzy-
sta z elektronicznej obsługi do zarządzania 
środowiskiem „BIOserwis” celem sprawnej 
oraz przyjaznej środowisku organizacji uty-
lizacji generowanych odpadów.

Trzeba podkreślić, że DĄBROWSKI 
AUTO SERWIS od 2016 r. uczestniczy 
w ogólnopolskiej Kampanii Bezpieczny 
Warsztat. Jej podstawowe założenia to za-
prezentowanie profesjonalizmu producen-
tów, dystrybutorów części zamiennych oraz 

nieautoryzowanych warsztatów motoryza-
cyjnych. Akcja ma pokazuje także jak ser-
wisować samochód - za rozsądną cenę, nie 
ryzykując przy tym utraty jakości.

Kampania ma uświadomić kierowcom, 
że dzięki unijnemu prawu (GVO/MV BER) 
można bez utraty gwarancji naprawiać i ser-
wisować auta także poza autoryzowanymi 
serwisami.

Więcej porad i informacji na: 
www.bezpiecznywarsztat.pl

DĄBROWSKI AUTO 
SERWIS  to:
ponad 26 lat doświadczenia 
na dolnośląskim rynku

• profesjonalne wyposażenie warsztatu 
w specjalistyczny sprzęt

• profesjonalna kadra, w tym połączenie 
mechanika z funkcją uprawnionego 
diagnosty samochodowego

• zniżki dla wielodzietnych rodzin 
z Wałbrzycha oraz całej Polski  
(m.nin. Karta Dużej Rodziny)

• międzynarodowy podatnik EU VAT
• możliwość płatności kartami płatniczymi
• czasem nie zawsze szybko, ale skutecznie

• komputerowa  
diagnostyka   
(w tym usuwanie błędów)

• naprawa i wymiana  
rozrządów

• wymiana zapieczonych  
świec żarowych 
bez demontażu głowicy  
- urwanych, uszkodzonych

• wymiana zapieczonych 
wtryskiwaczy   
- urwanych, uszkodzonych

• NAPRAWY m.in.:
• główne i bieżące silników  

(wymiana uszczelek głowicy,  
pasków rozrządów, świec  
i przewodów)

• zawieszenia, w tym:  
wymiana sworzni, sprężyn, 
 łożysk, tulei, wahaczy,  
amortyzatorów

• układów: hamulcowego,  
wydechowego

• serwis klimatyzacji 
(posiadamy certyfikację)

• wulkanizacja
• sprzedaż części  

samochodowych 
i nowych opon

Zakres usług:

Bezpieczny 
i solidny 

warsztat!

Serwis z wieloletnią tradycją - działa od 1991 r., pod nazwą 
DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski od 2013 r. 

i jest LIDEREM na Dolnym Śląsku w dziedzinie MECHANIKI
POJAZDOWEJ. Wyposażony jest w SPECJALISTYCZNY SPRZĘT,

dzięki któremu Klient może być pewien prawidłowości wymiany, 
zgodnie z technologią producenta samochodu. 

Specjalizujemy się z wymianach urwanych i zapieczonych 
ŚWIEC ŻAROWYCH oraz WTRYSKIWACZY!

CO NAS WYRÓŻNIA?

• ponad 26 lat doświadczenia na dolnośląskim rynku,
• profesjonalne wyposażenie warsztatu w specjalistyczny sprzęt, w tym sprzęt dofinansowany ze 

środków Unii Europejskiej,
• profesjonalna kadra, w tym połączenie mechanika z funkcją uprawnionego diagnosty 

samochodowego,
• zniżki dla wielodzietnych rodzin z Wałbrzycha oraz całej Polski (m.nin. Karta Dużej Rodziny),
• serwis jest międzynarodowym podatnikiem EU VAT,
• możliwość płatności kartami Visa, MasterCard, vPay, Maestro, American Express,

• czasem nie zawsze szybko, ale skutecznie !

ROZWÓJ USŁUG I DOSKONALENIE KADR
Serwis od kilku lat z sukcesem rozwija usługi motoryzacyjne oraz doskonali

kadrę dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych na wyposażenie oraz
specjalistyczny sprzęt oraz na kursy zawodowe i szkolenia podnoszące

kwalifikacje i umiejętności personelu, w tym m.in. z Krajowego Funduszu
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2007-

2013 (Inicjatywa JEREMIE), Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Dolnośląskiego 2014-2020, Środków ZUS (prewencja wypadkowa), itd. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2016 i  2017 roku  Serwis  otrzymał  dofinansowanie  na  poprawę  zarządzania  środowiskiem naturalnym
poprzez  spełnienie  wymagań,  rozwijanie  i  udoskonalanie  wiedzy  i  umiejętności  mechaników  w  zakresie
ochrony środowiska w codziennej pracy. Serwis jest jest jednym z nielicznych firm branży motoryzacyjnej w
Wałbrzychu tak poważnie angażujących się w ochronę środowiska! 

Od stycznia 2018 r. Firma korzysta z elektronicznej obsługi do    zarządzania
środowiskiem „BIOserwis” celem sprawnej oraz przyjaznej środowisku

organizacji utylizacji generowanych odpadów.

ZAKRES USŁUG

• KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA (w tym usuwanie błędów) 
• naprawa i wymiana ROZRZĄDÓW 
• wymiana zapieczonych ŚWIEC ŻAROWYCH bez demontażu głowicy (są przypadki, że trzeba 
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Biznes zostawia tym,
którzy się na nim znają
W latach osiemdziesiątych szokowała swoim wizerunkiem. Pokazywano ją palcami 
i pluto jej pod nogi. Prowadziła rockandrollowe życie. W pewnym momencie dopadł 
ją artystyczny kryzys i zrezygnowała ze śpiewania. Otworzyła wtedy sklep z ubraniami. 
Po kilku latach wróciła na scenę. Rozstała się z Lombardem i zaczęła solową karierę. 
Kilka razy przeżyła depresję. Jak twierdzi, ma wiele kompleksów. Otwarcie krytykuje polski 
rząd i popiera osoby homoseksualne – tak o Małgorzacie Ostrowskiej pisze plejada.pl, 
zachęcając do lektury obszernego wywiadu. Sama artystka niezbyt chętnie opowiada 
o sobie prywatnie, ale za to w kontakcie z publicznością jest wyjątkowo ekspresyjna.

Małgorzata Ostrowska

Prawie 37 lat temu w Estradzie Poznań-
skiej odbyła się pierwsza próba zespołu 
Lombard. 18 maja 1981 uznawany jest za 
oficjalną datę powstania zespołu, który 
nieprzerwanie kojarzony jest z Małgorza-
tą Ostrowską. Pierwotnie planowano, aby 
grupa nazywała się Skandal, ale ostatecznie 
w lipcu na antenie polskiego radia pojawiła 
się właśnie nazwa Lombard.
Mimo tego, że wspólna historia Lombar-
du i Małgorzaty Ostrowskiej skończyła się 
ostatecznie w roku 2000, to podczas kon-
certów solowych artystka wciąż chętnie 
sięga po największe hity zespołu.
Wspomnieć warto, że big-band Koliber 
przy szkole muzycznej w Szczecinku był 
bardzo ważnym etapem w życiu Małgorza-
ty Ostrowskiej. Rozpoczęła się bowiem jej 
trwająca do tej pory przygoda z muzyką. 
Współpracę z Kolibrem rozpoczęła w wie-
ku 11 lat i kontynuowała do czasu ukończe-
nia tej szkoły. Po nieudanej próbie dostania 
się na wydział biologii na Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza w  Poznaniu, Ostrow-
ska trafiła do Studia Sztuki Estradowej przy 
Estradzie Poznańskiej. Tam poznała Wan-
dę Kwietniewską i Grzegorza Stróżniaka, 
z którymi m.in. tworzyła „Vist” -  szkolną 
grupę wokalną.
Aż trudno uwierzyć, że gdy nagrywała, 
królującą od lat na koncertach „Szklaną 
pogodę” nie spodziewała się, że piosenka 
stanie się ponadczasowym przebojem. - 
Szczerze mówiąc, kiedy Grzegorz Stróżniak 

przyniósł muzykę do „Szklanej pogody”, 
nie bardzo mi się podobała. Nie byłam za-
chwycona tym, że będę musiała to śpiewać. 
W ogóle nie czułam ładunku emocjonalnego 
tej piosenki. Byłam jednak w błędzie. Szybko 
okazało się, że to  fajny utwór, który ludzie 
pokochali i który stał się hitem – opowiada 
Małgorzata Ostrowska. Ale z czasem prze-
konała się do tej piosenki i bardzo docenia 
fakt, że ma taki hit w repertuarze.
Potwierdza, ze przez lata była buntow-
niczką, bo chciała zmieniać świat, a przy-
najmniej próbowała to robić. Świadomie 
rezygnowała z wykonywania utworów 
o miłości. - Musiałam do tego dojrzeć i do-
piero w 2007 roku wydałam płytę „Słowa”, 
która w całości wypełniona jest mocno ko-
biecymi emocjami i uczuciami – przyznaje.
W życiu próbowała różnych rzeczy. Kupiła 
i wyremontowała dom, wychowała dziec-
ko, otworzyła sklep z ubraniami, zorgani-
zowała nawet pokaz mody. Po latach jest 
jednak pewna, że jej miejsce jest na scenie, 
bo tam czuje się najlepiej.
- Śpiewając, mogę ludziom przekazać to, 
czego nigdy bym nie powiedziała w nor-
malnym życiu. Jestem dość zamknięta, ginę 
w tłumie, nie krzyczę głośno i nie narzucam 
się ze swoim zdaniem. W związku z tym po-
trzebuję specyficznej, bezpiecznej sytuacji, 
żeby przekazać coś ludziom. Takie miej-
sce mam na scenie – mówi artystka, która 
uświetniła Galę Finałową „Gwiazd Biznesu 
2018” w wałbrzyskiej Starej Kopalni.

Czy bycie Małgorzatą Ostrowską to dobry 
biznes?
Nie mam pojęcia. Sprawy biznesowe pozo-
stawiam ludziom, którzy się na tym znają. 
Ja jestem aż i jedynie artystką.
Praca solo to większa niezależność, ale też 
większa odpowiedzialność. Które projek-
ty uznaje Pani za wybitnie dobre, a które 
za niezbyt udane?
Pytanie jest stanowczo za szerokie na krót-
ką odpowiedz. Musiałabym przeanalizować 
kilkadziesiąt lat mojej działalności. Ale 
myślę, że właśnie to, że mam kilkadziesiąt 
lat do rozważania jest moim największym 
sukcesem.
Jest Pani jedną z niewielu wokalistek, któ-
re pozostają na scenie raczej wierne języ-
kowi polskiemu.
Język polski jest językiem, w którym po-
rozumiewam się z najbliższymi, w którym 
piszę też swoje teksty, wyrażam myśli. Dla-
czego z publicznością, z fanami miałabym 
porozumiewać się w innym języku? Oczy-
wiście, zdarza mi się też śpiewać światowe 
standardy w języku oryginalnym, bo język 
muzyki jest równie ważnym i przekonują-
cym środkiem wyrazu. Najbliższy jest mi 
jednak język codzienny.
Pisze Pani szalenie emocjonalne piosen-
ki? Ile w nich jest „fikcji literackiej”, a ile 
autentycznie Pani przeżyć?
Wszystkie moje teksty są zapisem moich 
myśli, choć na pewno nie są kroniką co-
dziennych zdarzeń. Nasze życie toczy się 
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SŁOWA:  
MAŁGORZATA OSTROWSKA

Rzeka we mnie
Czasami we mnie coś jak rzeka
Porywa w miejsca, których nie chcę znać
Nie walczę, płynę, nie uciekam
Choć nigdy nie wiem co mi zechce dać.

Bywają nurty jak zła krew spienione
Bywają wody jak leniwy sen
Czasami czuję, bez ratunku tonę
Czasami wołam, choć nie słyszysz mnie

Ref. Bo serca są po to
By krwawić tęsknotą
A myśli są po to
By wierzyć w nie
A słowa jak noże
Szybują przez morza
I choćbyś uciekał
Odnajdą cię.

Obiecaj mi, że na skalistym brzegu
Jeżeli rzeka tam zawiedzie mnie
Jeżeli będę, a wolałabym nie być
Na takim brzegu znów odnajdę cię.

Ref. Bo serca są po to
By krwawić tęsknotą
A myśli są po to
By wierzyć w nie
A słowa jak noże
Szybują przez morza
I choćbyś uciekał
Odnajdą cię.

rozmowa

wokół nas i w nas - w naszych głowach i sercach. 
Czasami pozwalam sobie na luksus pomiesza-
nia tych światów, swoistego dopełnienia.
Kiedy powstają najlepsze teksty?
Nocą.
Jakiej muzyki słucha Pani w domu, w aucie?
W domu słucham tego, co podsuwa mi radio, 
wiec trochę nowości, współczesności. W aucie, 
jeśli prowadzę to raczej nie słucham, bo dla 
mnie to niebezpieczne. W chwilach „resetowa-
nia”, stawiam z kolei na muzykę ekstremalnie 
emocjonalną - Jeff Buckley, Muse, Lenny Kra-
vitz, itd.
Pani syn występuje razem Panią, jaka jest 
geneza tej współpracy? Jak się Pani pracuje 
z własnym dzieckiem?
Mój syn pracuje z zespołem już bardzo długo 
i przeszedł rożne etapy. Przez 8 lat pracował jako 

pracownik techniczny - nosił i rozstawiał sprzęt, 
ustawiał instrumenty, robił próby przed koncer-
tami. Zapracował na to, żeby wejść na scenę jako 
artysta. I jest muzykiem nie do przecenienia: twór-
czy, energetyczny. No i świetnie wygląda!
Czy ma Pani jakieś wspomnienia, refleksje 
związane z Dolnym Śląskiem?
Bardzo lubię Dolny Śląsk! Piękne okolice, 
piękne krajobrazy, szczególnie fragmenty poza 
głównymi szlakami komunikacyjnymi. Zawsze 
przejeżdżając tędy szukam widoków, fragmen-
tów z „Narrenturm” Andrzeja Sapkowskiego.
O czym artystycznie marzy Małgorzata 
Ostrowska?
Nie mówię publicznie o marzeniach, wtedy się 
nie sprawdzają.
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Petryla

Tak lubię być kobietą
Tak lubię gdy przyspieszasz
Tak lubię kiedy tańczysz
I kiedy właśnie dla mnie
O śmierć i życie walczysz
I lubię jeszcze kiedy
Wyginasz prawdę nieco
Bo to dla ciebie właśnie
Tak lubię być kobietą.

Ref. Kroki do światła
Ścieżki przez ciemność
Mój cichy ogród
Bardzo tajemny

Szepty i ślady
Gesty i tropy
Magiczne znaki
Krążące wokół.

Dla ciebie lubię w rzęsach
Ukrywać rzeki wspomnień
A na ramionach skrzydła
Anielskie i ogromne
Dla ciebie chcę być czarną
Rozpaczą i podnietą
Na zawsze i na nowo
Tak lubię być kobietą.

Ref. Kroki do światła
Ścieżki przez ciemność
Mój cichy ogród
Bardzo tajemny

Szepty i ślady
Gesty i tropy
Sekretne znaki
Krążące wokół.

Tak lubię być kobietą
I widzieć w twoich oczach
To wszystko czego pragnę
By się kobietą poczuć.
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Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorstw MŚP z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Nowa era biznesu – doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJWIĘKSZY PROGRAM DORADCZY NA DOLNYM ŚLĄSKU

zarządzanie jakością doradztwo ITmarketing strategia rozwoju

certyfikacja zarządzanie ryzykiemmonitorowanie biznesu technologie informatyczne

NAWET 

12 000zł
DOFINANSOWANIA

Granty na doradztwo 
dla przedsiębiorców
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wsparcie

Przedsiębiorco, dadzą Ci 
nawet 12 tys. zł na doradztwo!
Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać dofinansowania na usługi doradcze. 
Do  wzięcia jest nawet 12 tys. zł! Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje projekty  
grantowe na terenie: Aglomeracji Wałbrzyskiej, Aglomeracji Jeleniogórskiej, 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji 
oraz Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej. Dowiedz się jak uzyskać wsparcie.

„Nowa era biznesu – doradztwo dla przed-
siębiorców” – pod takim hasłem prowadzony 
jest program ułatwiający dostęp do szerokie-
go wachlarza usług doradczych. Przedsię-
biorca może aplikować o udzielenie grantu 
poprzez złożenie w FRW wniosku z zapo-
trzebowaniem na określoną usługę doradczą. 
Granty są przekazywane w formie refundacji 
poniesionych wydatków. Maksymalny pu-
łap dofinansowania usługi doradczej jest na 
poziomie 85%. Wykonawcami specjalistycz-
nych usług doradczych są wyłącznie Instytu-
cje Otoczenia Biznesu (inne niż FRW).
-To zupełnie nowa forma wsparcia, jaką pro-
ponuje przedsiębiorcom Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego.  Niesie ze sobą wspaniałe 
możliwości rozwoju dla firm. Maksymalny 
limit wsparcia dla jednego grantobiorcy to 12 
000,00 zł, natomiast minimalne wsparcie wy-
nosi 4 250 zł – wyjaśnia Prezes Zarządu Fun-
duszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.
Granty będą przyznawane na sfinansowa-
nie wydatków dot. zakupu specjalistycznej 
usługi doradczej, która nie ma charakteru 
ciągłego ani okresowego, ani nie jest zwią-
zana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 
przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe 
usługi doradztwa podatkowego, regularne 
usługi prawnicze lub reklama.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w ramach 
projektu zaplanował wsparcie merytorycz-
ne dla przedsiębiorców, w zakresie dotyczą-
cym wstępnej oceny możliwości dofinan-
sowania usługi, wpisywania się MŚP i jego 
pomysłu w warunki konkursu, pomocy 
w  przygotowaniu dokumentacji aplikacyj-
nej, przez doradców posiadających nie-
zbędne kwalifikacje.
Szczegóły na: www.frw.pl

Karolina Lubczyńska

Na co są pieniądze? 
W ramach programu możliwe jest dofinansowanie usług doradczych m.in.  
w następujących kierunkach:
•	wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii 

rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu),

•	uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, 
maszyn i urządzeń,

•	projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarzą-
dzania środowiskowego,

•	wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych i doradztwo IT,

•	specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk w organizacji oraz 
tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,

•	doradztwa prawno-podatkowego oraz marketingowego związanego z rozwojem 
przedsiębiorstwa na rynku.
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Najlepsi trenerzy!

G W I A Z D

BIZNESU
Akademia

S Z K O L E N I A  |  D O R A D Z T W O  |  R O Z W Ó J

FRW Media Group sp. z o.o.
tel.: +48 603 60 60 70, +48 74 644 70 80
szkolenia@frwmedia.pl, www.naszbiznes24.pl
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzychmedia group

f r w

d l a  f i r m ,  s a m o r z ą d ó w  i  o s ó b  i n d y w i d u a l n y c h
kadry i płace
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
rachunkowość i podatki
zamówienia publiczne
ochrona środowiska
system ocen pracowniczych
wystąpienia publiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi
język migowy

negocjacje
windykacja
nowoczesne zarządzanie firmą 
techniki sprzedaży
efektywne zarządzanie czasem
autoprezentacja
mowa ciała w rozmowie z klientem
coaching i rozwój osobisty
Public Relations i współpraca z mediami
wdrożenia RODO

szkolimy we wszystkich branżach program specjalnie dobrany dla Twojej Firmy

zarządzanie jakością

doradztwo IT

marketing

strategia 
rozwojucertyfi kacja

zarządzanie 
ryzykiem

monitorowanie
biznesu

technologie
informatyczne

CZŁONEK ZWIĄZKU 
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INSTYTUCJA
OTOCZENIA
BIZNESU

DOLNOŚLĄSCY 
PRACODAWCY
to regionalny związek 
pracodawców Konfederacji 
Lewiatan, którego celem 
działalności jest ochrona praw 
pracodawców oraz zwiększenie 
ich roli i znaczenia w życiu 
publicznym oferuje szerokie 
możliwości rozwoju

Przedsiębiorco!
•  Jeśli chcesz rozwinąć  

 swój biznes

•  Pozyskać 100 tyś pln  
 w ramach BONU  
 na INNOWACJE 

•  Skorzystać z grantów  
 na USŁUGI DORADCZE

•  Wziąć udział w AKADEMII  
 DOLNOŚLĄSKICH  
 PRACODAWCÓW

•  Pozyskać STAŻYSTÓW    
 do Twojej firmy

•  Brać udział  
 w WYDARZENIACH  
 merytorycznych  
 i networkingowych  
 Dolnośląskich Pracodawców  
 i Konfederacji Lewiatan

Skontaktuj się z nami!

Biuro Dolnośląskich Pracodawców

T: 74 64 80 534   |   Email: biuro@dp.org.pl

Udzielimy Państwu dalszych szczegółowych informacji.
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      Hotele  | Gastronomie | Organizacja imprez |Hotele  | Gastronomie | Organizacja imprez |Hotele  | Gastronomie | Organizacja imprez |   

Zakochaj się w Zamku Książ! 

Spędź swój wymarzony urlop  
w Hotelu przy Oślej Bramie. Odwiedź 
Pub&Cafe „Inspiracja” i zasmakuj  
polskiej tradycji w Gospodzie Hubertus. 

Tu zorganizujesz niezapomnianą imprezę  
w pięknym zamkowym stylu! 

Poznaj urokliwe Świebodzice! 

Szukasz ciszy i spokoju?  
Pensjonat Galery z pewnością pozwoli Ci 
wypocząć. Oprócz oferty noclegowej  
znajdziesz tu wyśmienite myśliwskie  
jedzenie i golonkę z pieca! 
 
Świebodzice to również świetne miejsce na 
wesele. Sala Glamour raczy elegancją. 

Marzysz o imprezie? 
śluby i wesela | imprezy okolicznościowe | spotkania biznesowe 

konferencje | catering | i inne… 

w Zamku Książ, w Starej Kopalni, na placach budowy, gdzie tylko zechcesz... 

 

                                                                             www.mirjan.pl 

         Mirjan 2 - Zamek Książ 

                                  T: 606 806 617    M: marketing@mirjan.pl 
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Rekrutacja od 1 czerwca 2018 r.
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(74) 64-80-600SPRAWDŹinfo@hb.pl

SMARTFIRMA

Pakiet

POCZTA

DOMENA

POZYCJONOWANIE

STRONA WWW

BEZPIECZEŃSTWO
Certyfikat SSL

SMARTFIRMA to:

Pakiet dla Ciebie!

100% 
POLSKI 
KAPITAŁ

1997

75 000

1,2 mln

100 tys.

220 tys.

8 000

Liczba połączeń
do stron Klientów,
które codziennie
obsługujemy

Tyle spamu codziennie 
blokujemy, aby nasi 
Klienci mieli spokój

Ilość obsługiwanych
domen internetowychOd tego roku działamy 

w branzy IT

Liczba utrzymywanych
kont pocztowych

Liczba codziennie
codziennie przechodzących
maili przez nasze serwery

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ. 

74 64 80 600Zadzwoń i zapytaj o nasz hosting oraz ofertę stron www
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Mikropożyczka – realny 
pomysł na biznes!
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której oferować 

będzie osobom od 30 roku życia pozostającym bez pracy finansowanie z programu Mikropożyczka. Wałbrzyska 

instytucja dysponuje na rzecz przyszłych dolnośląskich przedsiębiorców kwotą blisko 6 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą 
wydatki związane z rozpoczynaniem działal-
ności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest 
w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020.
Odbiorcami wsparcia w formie Mikro-
pożyczki na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej mogą zostać osoby od 30 roku 
życia pozostające bez pracy, zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności go-
spodarczej, zwłaszcza te, które znajdują 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobie-
ty, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy oraz osoby 
o niskich kwalifikacjach.
– Podpisana umowa jest dla naszej instytucji 
ogromnym wyróżnieniem. To kolejne wyzwa-
nie dla naszej załogi, które podejmujemy ze 
względu na istniejącą i zauważalną potrzebę 
aktywizacji i rozwoju osób bezrobotnych od 
30 roku życia, znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy –  tłumaczy 
Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu 
Regionu Wałbrzyskiego. – Po przeprowa-
dzonym rozeznaniu rynku wiemy, że  osoby 
w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z nie-
pełnosprawnościami, osoby długotrwale bez-
robotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach 
wymagają istotnego wsparcia finansowego, 
które pozwoli im na prowadzenie działalności 
gospodarczej w sposób ciągły. Mikropożycz-
ka daje realną szansę na rozpoczęcie własnej 
działalności osobom bez doświadczenia, bez 
kapitału, ale z chęciami i z realnymi pomysła-
mi na biznes – dodaje.
Maksymalny okres spłaty 7 lat. Istnieje także 
możliwość 12 miesięcznej karencji w spła-
cie, przy czym karencja nie wydłuża okresu 
spłaty pożyczki. Jej oprocentowanie jest na 
poziomie 0,175 %. Fundusz Regionu Wał-
brzyskiego nie pobiera opłat i prowizji za 

Zarząd Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w składzie Zdzisława Leszczyńska-Chruścik 
i Robert Jagła podczas podpisywania umowy na realizację projektu „Mikropożyczka”

udzielenie pożyczki oraz pomaga przy wy-
pełnieniu wniosku.
Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 
jedną pożyczkę w ramach programu „Mikro-
pożyczki”. Zobowiązuje się także do prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez okres 

co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego 
jej rozpoczęcia.
Więcej informacji na temat Mikropożyczki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
www.frw.pl.

Anna Juszczak-Wątor 
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www.starakopalnia.plCentrum nauki i Sztuki Stara kopalnia

ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

MUZEUM   SZTUKA   WYDARZENIA KULTURALNE   EDUKACJA

ODKRYJ TAJEMNICE góRNICTWA 
IndustrIalne serce regIonu
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FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA | KSIĄŻKI | KALENDARZE
TECZKI | PLAKATY | ULOTKI 

58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a

poldruk.com.pl

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

664 26 16
664 26 0674
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FOLDERY | KATALOGI | CZASOPISMA | KSIĄŻKI | KALENDARZE
TECZKI | PLAKATY | ULOTKI 

58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a

poldruk.com.pl

NA DRUKU
ZNAMY SIĘ
NAJLEPIEJ!

PROJEKTY | DRUK | INTROLIGATORNIA

664 26 16
664 26 0674

*przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych | Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zarządza rządowym programem dla woj. dolnośląskiego i woj. lubuskiego
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Paweł, nie męczy 
Cię to nieustanne 
szukanie pienię-
dzy na rajdy?
Pewnie, że chwila-
mi męczy. Ale raj-
dy to uzależnienie. 
Pewnie, gdyby było 
mnie na to stać, 
to jeździłbym za 
swoje, tak jak wie-
lu moich kolegów. 
Znam ludzi, którzy 
popadli przez ten 
sport w spore ta-
rapaty finansowe. 
Ja też miałem taki 
mały epizod. Po 
sezonie 2012, mu-
siałem zrobić prze-
rwę i zająć się po 
prostu pracą, żeby wyjść na prostą. Wróciłem 
w 2015 i to był dobry sezon, bo wywalczyłem 
tytuł II wicemistrza Polski w klasie 4N. Rok 
później przesiadłem się do prawdziwego auta 
rajdowego – Forda Fiesty R2 i w 2017 zdoby-
łem nim upragnionego Rajdowego Mistrza 
Polski. W tym roku zmodyfikowaliśmy auto, 
jest przede wszystkim mocniejsze, więc ape-
tyt rośnie. To jak tu nie jeździć?
Twoja Fiesta wygrywa chyba konkurs na 
najbarwniej i najciaśniej oklejone auto? 
Niektórzy żartują, że aby dostrzec na niej 
sponsora, trzeba wziąć lupę.
Muszę podkreślić, że to nie jest moje auto, tylko 
wypożyczane na każdy rajd. Ale tak, jeździmy 
sobie takim „patchworkiem”, ale strasznie nas 
cieszy fakt, że mamy co nakleić na auto. Zarów-
no ja, jak i mój pilot wywodzimy się z rodzin, 
w których absolutnie nie ma zaplecza finanso-

wego na starty, jednak wpierany jest nasz zapał 
do rajdów. Naszą obecność w Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostwach Polski całkowi-
cie zawdzięczamy sponsorom, dlatego cieszy 
nas każda, nawet najmniejsza naklejka na raj-
dówce i szanujemy każdego sponsora. Niekiedy 
udział finansowy jest symboliczny, jednak liczy 
się ta chęć dofinansowania. I szczerze mówiąc, 
bardzo dobrze się czujemy w takim aucie, a dla 
złośliwych mamy darmowe lupy.
Kto obecnie najbardziej wspiera Twoje starty?
Na każdy start potrzebujemy minimum 20 ty-
sięcy złotych netto, przy założeniu, że oczywi-
ście wpisowe i zakwaterowanie na rajdzie po-
krywamy z własnych środków. Chcę podkreślić 
też, że w rajdach za zajęte miejsca nie ma na-
gród finansowych, a tylko puchary. Zatem ten 
sport nie jest absolutnie dochodowy, jak piłka 
czy tenis. Dlatego tym bardziej jestem wdzięczy, 

wielu lokalnym firmom i  oso-
bom prywatnym, że chcą mnie 
wspomóc w realizowaniu mojej 
pasji. Obecnie moi najwierniejsi 
sponsorzy to: Forpol - Auto Ser-
wis Świdnica, Tech Plast, Tech-
-Mol, Kamieniarstwo Zenon Ki-
szkiel, ZYWER Auto z Niemiec, 
Agencja Reklamowa Geospace, 
Dźwigi GOLAK, KRAUSE, Ni-

fco Polska, Stacja Paliw „U Emila”, Opał Maria 
Gajecka, Er-Tech, Tu się Tworzy, a także Gmi-
na Strzegom, Fundusz Regionu Wałbrzyskie-
go, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest – Park”.
A co dla Ciebie było takim impulsem, żeby 
w ogóle wejść w rajdy? Czy to, że pocho-
dzisz z rajdowego terenu?
Poniekąd tak. W czasach, gdy byłem ma-
łym chłopakiem, rodzina lekko przymuszała 
mnie do piłki nożnej, bo dziadek był trene-
rem drużyny w Strzegomiu. Jednak gdy, tato 
zabrał mnie po raz pierwszy na Rajd Polski, 
byłem zdecydowanie stracony dla strzegom-
skich trampkarzy. Tak mnie omotał ten sport, 
że od tamtej pory marzyłem tylko o  tym, 
by być jak Marian Bublewicz, a potem jak 
Krzysztof Hołowczyc. 
Dziękuję za rozmowę.

Karolina Lubczyńska

Rajdy to uzależnienie
Mistrz Krysiak walczy o sponsorów

Rajdowy Mistrz Polski w klasie 4F Paweł Krysiak, który zaliczył perfekcyjny sezon 2017 w jedynym krajowym czempionacie 
z dalszą determinacją walczy o budżet na starty. W tegorocznym sezonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
kierowca ze Strzegomia ma na swym koncie już pierwsze cenne punkty. Na 2. miejscu w klasie Open 2WD+ ukończył 46. Rajd 
Świdnicki – Krause (21-22 kwietnia). O kolejne niebawem powalczy w 52. Rajdzie Dolnośląskim – Hotel Zieleniec (18-20 maja). 
Wystartuje zmodyfikowanym o kit R200 Fordem Fiesta R2, a na jego prawym fotelu zasiądzie Krystian Pachuta.

nasz patronat medialny 

Paweł Krysiak – kierowca ze Strzegomia, zawodnik Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej. Od czasu debiutu w imprezach amatorskich w 2000 roku sukce-
sywnie zdobywał doświadczenie podczas zawodów PZM różnej rangi. Od 2005 roku obecny w Rajdowym Pucharze Polski, a następnie w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostwach Polski. Wśród najważniejszych sukcesów są m.in. tytuł drugiego wicemistrza KJS w PPAiK w klasie do 900 ccm (2003) 
oraz drugie miejsce w klasie Opla Astry (RPP – 2011). W sezonie 2015, po zaciętej walce przerywanej awariami samochodu, zdobył tytuł drugiego wice-
mistrza Polski w klasie 4N. W 2016 roku debiutował w Fordzie Fiesta R2. W sezonie 2017 zdobył Mistrza Polski w klasie 4F.
Kontakt: 515 600 209, krysiak.rally@gmail.com

Kalendarz Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski 2018:

Rajd Świdnicki Krause (21-22 kwietnia)
Rajd Dolnośląski (19-20 maja)
Rajd Nadwiślański (09-10 czerwca)
Rajd Śląska (29 czerwca – 01 lipca)
Rajd Rzeszowski (09-11 sierpnia)
Rajd Electronai – Litwa (08-09 września)
Rajd Polski (21-23 września)
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Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych

tel. 74 66 44 810
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl

oprocentowanie 0,175 %

do 80 TYS. ZŁ

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ
Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI

MIKROPOŻYCZKA


