
BUDUJEMY OGÓLNOPOLSKI

DOM DLA OSÓB 
NIESŁYSZĄCYCH

W RUDNIKU NAD SANEM

Dopóki żyję, 
dopóty buduję!
ks. infułat Czesław Wala

POMÓŻ NAM I TY
POTRZEBUJEMY CIĘ!

WEŹ UDZIAŁ W BUDOWIE, 
ZOSTAW SWOJĄ CEGIEŁKĘ
W każdą sobotę o godzinie 16:00 w Domu Zakonnym 
św. Filipa Smaldone w Rudniku nad Sanem, przy ulicy 
Stróżańskiej 105 jest adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, a o godzinie 17:00 odprawiana jest Msza Święta w in-
tencji osób niesłyszących i wszystkich przyjaciół, którzy 
wspierają duchowo i materialnie dzieło na rzecz budo-
wy Domu dla Niesłyszących w Rudniku nad Sanem. Nasz 
dług wdzięczności spłacamy modlitwą.

Fundacja imienia ks. Czesława Wali
ul. Piaskowa 11A, 37-420 Rudnik nad Sanem
KRS: 0000754401 • NIP: 6020137403
e-mail: fundacjakswali@gmail.com
tel. 695 636 658 • fundacjakswali.pl

Darowizny w złotówkach:
Bank Pekao SA
48 1240 2760 1111 0010 86324130
Wpłaty zagraniczne:
kod SWIFT:  PKOPPLPW

Darowizny w dolarach amerykańskich USD:
PL 77 1240 2760 1787 0010 8632 7056
darowizny w Euro:
PL 84 1240 2760 1978 0010 8632 7274



CO JUŻ JEST ZROBIONE?
 ▸ Posiadamy działkę o powierzchni 1 hektara, dar księ-

dza infułata Czesława Wali, wieloletniego duszpaste-
rza i przyjaciela niesłyszących.

 ▸ Został przygotowany projekt budowy domu dla nie-
słyszących, zgromadzona część materiału budowla-
nego, wykonano fundamenty.

 ▸ Mamy wspaniałą kadrę – dwie siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc, które 
założyły swoją placówkę zakonną w Rudniku nad 
Sanem i od kilku lat prowadzą działalność duszpa-
sterską wśród niesłyszących.

 ▸ Wierzymy, że kolejne dzieło zainspirowane i rozpo-
częte przez ks. infułata Czesława Walę zostanie zre-
alizowane i będzie służyło na chwałę Boga i poży-
tek ludzi.

DLACZEGO BUDUJEMY?
Pomimo tego, że wśród nas żyje wiele osób niesłyszą-
cych, tylko nieliczni znają i rozumieją ich potrzeby. Cho-
ciaż mieszkają oni w naszym sąsiedztwie, stanowią gru-
pę wyizolowaną, egzystującą w swoim własnym „świecie 
ciszy”. Sami nie potrafią upomnieć się o swój byt, więc czy-
nimy to w ich imieniu. Chcemy wspólnie wybudować dla 
nich dom, gdzie swoje miejsce znajdą osoby starsze i cho-
re, które nie są w stanie zadbać o siebie, ale także ludzie 
młodzi, którzy chcą się rozwijać, lecz brakuje im pomoc-
nej dłoni. Dom będzie służył przede wszystkim niesłyszą-
cym, ale także tym wszystkim, którzy będą potrzebowali 
pomocy i wsparcia duchowego. 

Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce, ale jakże bar-
dzo potrzebny, aby pomóc ludziom niepełnosprawnym. 
Chcemy, aby ten dom był znakiem, że Polacy nie są obo-
jętni na los bliźnich. Dołącz do grona przyjaciół niesłyszą-
cych, do ludzi o wielkim sercu. Potrzebujemy Cię.

Prezes Fundacji
siostra Lea Fernandes

JAKI BĘDZIE TEN DOM?
Przede wszystkim duży, aby pomieścił wszystkich, 
którzy pragną tu przyjechać. Przewidujemy 50 miejsc 
stałego pobytu w pokojach jedno i dwuosobowych, 
dostosowanych do potrzeb osób niesłyszących oraz 
niesłyszących z niepełnosprawnością ruchową, a tak-
że 50 miejsc dziennego pobytu dla grup pragnących 
uczestniczyć w rekolekcjach, wypoczynkach, koloniach.

W projekcie budynku zaplanowano kaplicę, salę kon-
ferencyjną, pomieszczenia do prowadzenia zajęć prak-
tycznych, aktywizacji zawodowej i rozwoju osobiste-
go niesłyszących. Chcemy, aby działania prowadzone 
w naszym domu integrowały społeczeństwo słyszą-
cych ze światem ludzi ciszy.

Działka budowlana położona jest w cichym i spokoj-
nym miejscu, w otoczeniu lasu. Przewidziane są miej-
sca parkingowe oraz przestrzeń odpowiednia do spa-
cerów i rekreacji na świeżym powietrzu.

WSPOMÓŻ BUDOWĘ
Każdy grosz jest ważny. Każde dobre słowo się liczy. 
Wierzymy, że dobro powraca. Nasze życie jest zwier-
ciadłem naszego działania. Jeśli pragniesz więcej mi-
łości na świecie, to najpierw musisz dzielić się tą miło-
ścią z innymi.

Zapraszamy Cię już dziś do Rudnika nad Sanem. Przy-
jedź i zobacz miejsce, w którym pomaga się innym. Cze-
kamy na Ciebie. Do zobaczenia.

OGÓLNOPOLSKI DOM DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 
IM. KS. CZESŁAWA WALI W RUDNIKU NAD SANEM

PRZEKAŻ CEGIEŁKĘ NA RZECZ BUDOWY


