
Magazyn informacyjny Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Kwiecień 2010

Wałbrzyskie Źródło

Konkurs MAŁA WODA
Weż udział i wygraj cenne nagrody.
Więcej na stronie 7.

HISTORIA W PIGUŁCE
Od wody wszystko się zaczęło.

GOŚĆ SPECJALNY
Co ma wspólnego przyjaciel Jana Pawła II 
Stanisław Rybicki z WPWiK Sp.z o.o.? Czytaj 
w środku.

WPWiK SPOŁECZNIE
Czytaj strona 6

LUDZIE WAŁBRZYSKICH 
WODOCIĄGÓW
Czytaj wewnątrz numeru.
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Początki wałbrzyskich wodociągów 
datuje się na 1900 rok. Wtedy to od-
dano do użytku pierwszy w historii 
miasta zakład wodociągów. Władze 
Wałbrzycha wydały na ten cel 1,5 mi-
liona marek. Wcześniejsze geologicz-
ne prace badawcze wskazały odpo-
wiednią lokalizację ujęcia wody dla 
miasta Wałbrzycha. Wybrano dolinę 
rzeki Bóbr oraz dolinę jej 
dopływu Lesku w rejonie 
Sędzisławia, Kamiennej 
Góry i Marciszowa. Stam-
tąd poprowadzono cen-
tralny wodociąg o długo-
ści około 20 km. 

Rozpoczął się nowy etap 
w historii wodociągów. 
Dlaczego nowy? Trzeba 
nam wiedzieć, że aż do 
drugiej połowy XIX wie-
ku, wałbrzyszanie zaopa-
trywali się w wodę wiader-
kami ze zbiornika – studni 
na wałbrzyskim Rynku. 
Całe lata miasto poszuki-
wało właściwych rozwią-
zań zaopatrzenia w wodę. 
Chociaż tereny Wałbrzy-

cha ze względu na budowę geologicz-
ną nigdy zbyt zasobne w wodę  nie 
były, to jednak aż do XVIII w. studnie 
przydomowe w zupełności zaspoka-
jały zapotrzebowanie mieszkańców 
w wodę. Najstarsze publiczne prze-
wody wodociągowe doprowadzone 
były do dwóch oddzielnych zbior-
ników w rynku, z dwóch różnych 

miejsc – ze źródła bijącego w kościół-
ku Matki Boskiej Bolesnej przy dzi-
siejszym Pl. Kościelnym i z rejonu ul. 
Poleskiej. 

W miarę rozwoju miasta, wody za-
częło brakować. Defi cyt wody w mie-
ście pogłębiał się w miarę rozwoju 
górnictwa węglowego. Dlatego tak 
ważne było, aby wybudować zakład 

Długoletni przewodniczący Sekcji Głównej Zaopatrzenia w Wodę Zarządu Głównego Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Jego dyscyplina naukowa to inżynieria i ochrona 
środowiska, zaopatrzenie w wodę, technologia i uzdatnianie wody. Prywatnie przyjaciel Sługi Bo-
żego Jana Pawła II, z którym przez ponad 50 lat łączyły go zażyłe więzi przyjaźni. Gość specjalny 
Rajdu Duszpasterstwa pracowników wodociągów „Śladami Karola Wojtyły” w 2008 roku. 

W 1956 roku z księdzem Karolem Wojtyłą przemierzał rowerem szlak od Krzeszowa do Świebo-
dzic, po drodze zatrzymując się m. in. w dzielnicy Sobięcin, przy domu zakonnym Sióstr Niepo-
kalanek . Na zdjęciu w towarzystwie Adama Romaniszyna (z lewej) i Mariana Fracha (po prawiej) 
z wałbrzyskich wodociągów.  

Radzie Nadzorczej, Zarządowi oraz Pracownikom i Emerytom Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z racji jubileuszu 110 lecia istnienia Wałbrzyskich Wodociągów 
życzę zdrowia, sił i wytrwałości w dalszym czynieniu dobra. Niech wysiłek, który wkładacie 
każdego dnia, przynosi dobre owoce. Woda jest podstawowym pierwiastkiem życia dla wszystkich 
stworzeń. Człowiek spośród tych stworzeń odczuwa jednak jeszcze większe pragnienie, które może 
zaspokoić tylko woda tryskająca ku życiu wiecznemu, ofi arowana nam przez Zbawiciela. 

 Życzę więc wam drodzy Pracownicy Wałbrzyskich Wodociągów nieustannego czerpania ze Źródła 
Życia i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.  

       bp Adam Bałabuch

wodociągowy. Pierwszy 
wodociąg docierał do dziel-
nicy Sobięcin, gdzie wybu-
dowano zbiornik wodny o 
pojemności 1660 metrów 
sześciennych. Mając na 
uwadze rentowność zakła-
du, postanowiono dostar-
czać wodę tym długim na 
owe czasy 20 kilometro-
wym wodociągiem, rów-
nież przemysłowi oraz in-
nym gminom. Dzięki temu 
mogła nastąpić dalsza roz-
budowa. Już w 1905 r. po-
stawiono w Marciszowie 
Górnym budynek odżela-
ziacza z czterema fi ltrami. 

W latach 1908-1909 od-
wiercono 39 otworów 
o różnej głębokości, po-
twierdzono w ten sposób 
występowanie dwóch po-
ziomów wodonośnych. Re-
zultatem przeprowadzonych 
prac i badań było urucho-
mienie ujęcia w Marciszo-
wie Dolnym. W 1920 r. 
rozbudowano zespół ujęć 
w Marciszowie Dolnym. 
W 1922 r. wybudowano 
nowy rurociąg tranzytowy o średni-
cy wewnętrznej 450 mm. W 1924 r. 
woda ujmowana była za pomocą 86 
płytkich i głębokich studzien. Zespo-
ły pompowe poruszane parą miały 
zdolność podnoszenia wody na wy-
sokość ok. 150 m. Sieć wodociągowa 
liczyła wówczas 120 km. Liczba pod-
łączeń wynosiła 2370, w tym 19 ko-
palń i 11 dworców kolejowych. 

W 1927 r. stary zbiornik w Sobięci-
nie rozbudowano o nową część o po-

jemności 4800 metrów sześciennych. 
Ostatnie prace pod rządami admini-
stracji niemieckiej były prowadzone 
w rejonie Marciszowa w1943r. 

Gospodarka ściekowa i działalność 
wodociągów po 1945 r.

10 grudnia 1908 r. oddana została do 
użytku oczyszczalnia mechaniczno – 
biologiczna ścieków przy obecnej ul. 
Piotrowskiego w Wałbrzychu wraz 
z siecią kanalizacji sanitarnej. Inten-
sywny rozwój miasta wymuszał bu-

dowę  nowej oczyszczalni. 
Wybrano nawet  jej lokali-
zację na terenach położo-
nych na północ od miasta 
Świebodzice, kierując się 
również zamiarem skana-
lizowania innych miejsco-
wości. Z bliżej nieznanych 
przyczyn zaniechano jed-
nak budowy, i ograniczono 
się do modernizacji i roz-
budowy starej oczyszczalni 
przy ul. Piotrowskiego. Bu-
dowę oczyszczalni w Cier-
niach zrealizowano dopie-
ro w latach  1966 -1970. 
Rozbudowa wałbrzyskiego 
układu wodociągowego da-
tuje się od 1950 r. W latach 
1973 – 1974, w następstwie 
decyzji administracyjnych, 
zwiększył się zasięg teryto-
rialny działania obecnego 
Przedsiębiorstwa w wyni-
ku przejęcia do eksploatacji 
urządzeń wodociągowych 
na terenie Boguszowa – 
Gorc, Jedliny – Zdroju, Głu-
szycy, Walimia i Mieroszo-
wa.  W latach 1974 – 1983 
wybudowano w Marciszo-
wie Górnym ujęcia wody 

powierzchniowej z rzeki Bóbr, które 
nazwano - ,, Mała Woda”. W następ-
stwie przemian ustrojowych, w poło-
wie 1991 r. powstał Wałbrzyski Zwią-
zek Wodociągów i Kanalizacji, który 
istniej aż do dnia dzisiejszego. 

Wa³brzyskie wodoci¹gi - 
historia w pigu³ce, czyli
od wody wszystko siê zaczê³o.
Co ma wspólnego ma³y koœció³ek Matki Boskiej Bolesnej z wodoci¹gami i na co 
w³adze Wa³brzycha wyda³y 1,5 miliona marek...

Gość Specjalny: doc. dr inż.  Stanisław Rybicki z Krakowa. 
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Współczesność Ludzie wodociągów
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to 
nowoczesne i sprawnie zarządzane 
przedsiębiorstwo. Każdego dnia 
zaopatruje w wodę mieszkańców 
11 gmin, około 200 tysięcy ludzi. 
Eksploatuje ponad 900 kilometrów 
sieci i działa na obszarze 630 kilo-
metrów kwadratowych, czyli więk-
szym niż obszar całej Warszawy. 

Zanim woda pojawi się w naszych 
kranach musi niekiedy przebyć drogę 
ponad 20 kilometrów. Woda również 
wspina się rurami na wysokość nawet 
120 metrów, co odpowiada wielkości 
czterech wieżowców dziesięciopiętro-
wych ustawionych jeden na drugim. 

Woda pobierana jest z około 80 ujęć. 
Najgłębsze ujęcie sięga aż 340 me-
trów! Niektóre odcinki sieci mają po-
nad sto lat. Dlatego też przedsiębior-
stwo w latach 2009 – 2010 wyda około 
20 milionów złotych na remonty, mo-
dernizacje i wymianę sieci. Spółka 

stosuje nowoczesne narzędzia pra-
cy i technologie. 24 godziny na dobę 
kontroluje sieć za pomocą specjalnej 
techniki korelacji. Już są  tego efekty: 
ograniczenie strat aż o 5%! Czynne 
jest również pogotowie wodociągowo 
– kanalizacyjne, które przyjmuje nie-
przerwanie przez całą dobę zgłosze-
nia od mieszkańców. Spółka posiada 
dyspozytornię wyposażoną w nowo-
czesne systemy sterowania i monito-
ringu sieci. Dzięki temu istnieje peł-
ny przegląd aktualnej sytuacji w sieci. 
Przedsiębiorstwo wymienia tabor 
i wprowadza w miejsce wysłużonych 
i nieekonomicznych pojazdów no-
woczesne samochody wyposażone 

w satelitarną lokalizację GPS. 
W trosce o klienta uruchomiło 
Centrum Obsługi Klienta, któ-
re wciąż jest doskonalone dzięki 
sugestiom i uwagom klientów. 
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo 
prowadzi własną stronę interne-
tową, ocenianą jako jedną z naj-
lepszych w branży. Na bieżąco 
współpracuje z lokalnymi me-
diami, przekazując za ich po-
średnictwem ważne informacje. 
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. jest silne tradycją i doświad-
czeniem. Wałbrzyskie Przedsiębior-
stwo patrzy w wymagającą przyszłość 
ze spokojem dzięki Pracownikom - 
wysokiej klasy specjalistom, którym 
można ufać. 

Jerzy Rybak

 ,,Dziecko Wodociągów” – zatrudnio-
ny od 1972r. Rozpoczynał od pracy 
w magazynie i zaopatrzeniu. Od 
1976 r. monter Sieci Wodociągowej 
– chodząca encyklopedia wodocią-
gowej sieci wałbrzyskiej. Dyscypli-
na, punktualność i zaangażowanie to 
cechy charakteryzujące Pana Jerze-
go. Człowiek, na którego można za-
wsze liczyć. Całym sobą angażuje się 
w usuwanie awarii, mocny fi lar Wy-
działu Wodociągów. Koledzy żartują, 
że nazwisko zobowiązuje. Wspólnie 
z Małżonką wychowali dwóch synów, 
którzy również pracują w Wydzia-
le Wodociągów. Wolny czas wypełnia 
mu ukochana piłka nożna. 

Helena Senyk

 ,, Mądrość i subtelność” – w tym roku 
w co szczerze powątpiewają koledzy, 
Pani Helena obchodzi pięćdziesięcio-
lecie pracy zawodowej! Pracę zaczy-
nała w 1960 r. od MHD- Miejskie-
go Handlu Detalicznego, najpierw 
jako uczennica, a później już jako 
ekspedientka. W sklepie z gospodar-
stwem domowym przy ul. Moniusz-
ki Pani Helenka sprzedawała porcela-
nę i garnki – do dzisiaj służą – taką 
rękę ma Pani Helena! Zapewne te za-
lety i wiele innych sprawiły, że od 

1966 r. Pani Helena rozpoczęła przy-
godę z Wodociągami, która trwa do 
dnia dzisiejszego. Pracowała na po-
czątku w Dziale Zbytu, od 1997 r. 
w Dziale Windykacji – którego jest 
Kierownikiem. Obecnie pełni rów-
nież obowiązki Kierownika Wydzia-
łu Centrum Obsługi Klienta.  Pani 
Helenka ma dwoje dorosłych dzieci. 
Wolny czas wypełnia jej najukochań-
sze dziecko na świecie czyli Oluś – je-
dyny wnuk Pani Helenki. Jak sama 
mówi: ,, Dzieci się kocha i wychowu-
je, a wnuki tylko kocha!” Pani Helen-
ka darzy sympatią zwierzęta. W wol-
nym czasie lubi obejrzeć dobrą sztukę 
teatralną czy też fi lm. 

Henryk Stencel

 ,, Starszy mistrz wodociągów- arcy-
mistrz wędkarstwa” – w 1967 r. za-
czynał jako kreślarz w Dziale Tech-
nicznym, od 1970 r. aż do 2004 pełnił 
funkcję Starszego Mistrza w Wydzia-
le Wykonawstwa i Kierownika Bu-
dów. Przez trzydzieści cztery lata 
Pan Henryk budował sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne. Od 2004 r. do 
dnia dzisiejszego Starszy Mistrz Wy-
działu Wodociągów Oddział w Jedli-
nie – Zdroju. Pan Henryk wspólnie 
z Małżonką wychował córkę. Ma jed-
nego ukochanego wnuka. Interesu-
je się sportem, a mówiąc dokładniej 
wędkarstwem. W tym jest niekwe-
stionowanym arcymistrzem. Repre-
zentuje Wałbrzyskie Wodociągi na 
Ogólnopolskich Spartakiadach. I co 
tu mówić…półki uginają się od pu-
charów! 

Kazimierz Kozakiewicz

,,Człowiek Instytucja” – Absolwent 
AGH w Krakowie z tytułem magi-
stra-inżyniera. Ukończył również 
trzy kierunki studiów podyplomo-
wych na Politechnice Poznańskiej 
i Uniwersytecie Wrocławskim. Karie-
rę zawodową zaczynał w Instytucie 
Kształtowania Środowiska w Pozna-
niu. Od 1979 r. zawodowo związany 
z Wałbrzychem  - do połowy 1990 r. 
pracował w Wałbrzyskim Przedsię-
biorstwie Wodociągów i Kanalizacji. 
Od 1990 r. do 2002 w jednostkach ad-
ministracji rządowej i samorządowej 
jako Kierownik Urzędu Rejonowe-
go w Wałbrzychu, a następnie Dyrek-
tor Zakładu Funkcjonowania Powiatu 
i Zarządu Dróg w Wałbrzychu. 

Od 2003 r. ponownie w Wałbrzyskich 
Wodociągach, aż do dnia dzisiejszego 
w Dziale Rozwoju i Inwestycji. Wał-
brzyszanom  znany jest nie tylko jako 
geolog, ale również jako fotografi k, 
regionalista i kolekcjoner. Jest człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Nauk 
o Ziemi – pełni odpowiedzialne funk-
cje, Prezesa Zarządu Koła w Wałbrzy-
chu, Członka Zarządu Głównego 
i Głównej Komisji Rewizyjnej.  Ma bo-
gatą kolekcję minerałów, które zbiera 
od czasów studenckich. Dziś kolekcja 
liczy kilka tysięcy okazów pochodzą-
cych z ponad 120 miejscowości. Pan 
Kazimierz za swoją pracę i realizację 
pasji był wielokrotnie nagradzany, za-
iste trudno wymienić wszystkie jego 
zainteresowania i pasje. Jest również 
Przewodniczącym Rady Muzeum 
w Wałbrzychu. To wielki zaszczyt 
i szczęście mieć za kolegę w pracy 
Pana Kazimierza! 

Stanisław Sznajder - ,, Prymus z Politech-
niki” – absolwent Politechniki Wrocław-
skiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej z tytu-
łem magistra-inżyniera. Ukończył również 
Studia Podyplomowe na Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu. Jego portret 
jest zawieszony w gmachu Politechni-
ki Wrocławskiej z informacją: ,, Wybit-
ny Absolwent Politechniki Wrocławskiej”. 
W wodociągach od 1976 roku. W 1977 r. 
objął  stanowisko Kierownika Oczyszczal-
ni Ścieków, które piastował do 1989 r. Od 
grudnia 1989r. do końca 1990 r. przebywał 
na kontrakcie w ówczesnej Czechosłowa-

cji, gdzie budował w Varndorf oczyszczal-
nię ścieków. Po powrocie został zatrud-
niony w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. 
restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego na 
stanowisku Głównego Specjalisty ds. infra-
struktury i ochrony środowiska. Od lutego 
1992 r. wrócił do Wodociągów gdzie pra-
cuje do dnia dzisiejszego. Pełnił funkcję 
Głównego Specjalisty, Naczelnego Inżynie-
ra, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych, Wi-
ceprezesa ds. Technicznych, a obecnie peł-
ni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji. 
Pan Stanisław wolny czas wypełnia tury-

styką, jazdą na nartach i surfi ngiem.  

W trosce o jakość usług Spółka wymienia 
stare, wysłużone beczkowozy na nowe.

Wałbrzyskie wodociągi obsługują nowo-
czesne oczyszczalnie ścieków. 

Nowoczesny tabor pogotowia wodociągo-
wo-kanalizacyjnego. 

Dyspozytornia jest wyposażona w nowoczesne systemy 
sterowania i monitoringu sieci.
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WPWiK Sp. z o.o. społecznie
WPWiK z certyfi katami

Woda dla życia

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo włącza się w coroczne ob-
chody Światowego Dnia Wody obchodzonego z inicjatywy 
ONZ od 1992 r. na całym świecie. Celem jest przybliżenie 
współczesnych problemów związanych z dostępnością do 
wody pitnej. Dla większości z nas dostęp do wody pitnej 
jest czymś oczywistym. Każdego dnia zużywamy olbrzy-
mie jej ilości – gotując, myjąc się, piorąc, zmywając. 

Tymczasem 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody 
spełniającej podstawowe normy czystości – oznacza to, że 
jedna szósta mieszkańców ziemi cierpi z powodu pragnie-
nia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej 
wody. 23 grudnia 2003 r. ONZ ogłosiło lata 2005 – 2015 
Międzynarodową Dekadą Działania ,, Woda dla życia”. 

Darowizna dla Straży Pożarnej
Hydranty ważna rzecz! 

Wałbrzyska Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
zawarło w 2009 r. porozumienie z Państwową Strażą Po-
żarną Komendą Miejską w Wałbrzychu, na mocy którego 
przekazało darowiznę w postaci odpowiednich narzędzi 
i elementów hydrantów, które są niezbędne przy prowa-
dzeniu akcji gaśniczo – ratowniczych. Oprócz tego poro-
zumienie przewiduje bezpośrednią współpracę przy tego 
rodzaju akcjach. Całość przyczynia się do sprawnych akcji, 
a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców i ich mienia. 

Stanisław Rybicki  

Podczas pobytu pan Stanisław Rybicki odwiedził m. in. 
oddział wydziału wodociągów w Marciszowie. Żywo in-
teresował się szczegółami technicznymi i historią wałbrzy-
skich wodociągów. Jednocześnie  udzielił wielu cennych 
rad, wynikających z jego wieloletniego doświadczenia na-
ukowego i zawodowego.  

Pracownicy WPWiK po godzinach

16 marca 2009 r. Zarząd 
Spółki podjął decyzję 
dotyczącą wdrożenia 
w WPWiK Sp. z o.o. Syste-
mu Zarządzania Jakością 
zgodnego z Normą Mię-
dzynarodową ISO 9001: 
2008. W dniu 03 sierpnia 
2009 roku został wdro-
żony system zarządzania 
jakością. 

Po 3 miesiącach funkcjo-
nowania SZJ został  pod-
dany certyfi kacji przez fi r-
mę zewnętrzną tj. Jednostkę 
Certyfi kującą TÜV Th ürin-
gen e.V. Zakres certyfi kacji 
obejmował  obszary głów-
nej działalności Spółki: pro-
dukcję wody, eksploatację 
systemu wodociągowego, 
eksploatację systemu kana-
lizacyjnego, oczyszczanie 
ścieków oraz laboratorium 

wody i ścieków. Polegał on 
na kompleksowej ocenie 
przedsiębiorstwa pod ką-
tem zgodności zarządzania 
i działania fi rmy z nor-
mą PN-EN ISO 9001:2009. 
Podczas przeprowadzonego 
auditu nie zgłoszono żad-
nych niezgodności. Efektem 
pomyślnego zakończenia 
auditów zewnętrznych było 
uzyskanie przez WPWIK 
Sp. z o.o.  certyfi katu jakości 
tj. potwierdzającego zgod-
ność  Systemu Zarządza-
nia Jakością WPWiK Sp. 
z o.o. w następujących obsza-
rach działalności: produkcja 
wody, eksploatacja systemu 
wodociągowego, eksploata-
cja systemu kanalizacyjnego, 
oczyszczanie ścieków, labo-
ratorium wody i ścieków. 

WPWiK pod czujnym WPWiK pod czujnym 
okiem audytorów

Stanisław Wańczyk - ,, Maratończyk” – 
swój zawodowy start zaczął ,,pełną parą” 
jako ślusarz taboru kolejowego remontował 
Parowozy w PKP Jelenia Góra.  W tym za-
kładzie pracował od 1962 r. do 1973 r. Na 
początku jako uczeń, później pracownik, 
w tym czasie odbył również  służbę wojsko-
wą. Od 1973 r. był zatrudniony w Zielono-
górskich Zakładach Eksploatacji Kruszy-
wa  w Żwirowni w Sędzisławiu jako mistrz 
produkcji. W 1978 r. pracował w Zakła-
dach Lniarskich w Dziale Głównego Ener-
getyka. Od 1979 r. zaczął  trwającą do dnia 

dzisiejszego  przygodę zawodową z Wo-
dociągami. Na początku jako brygadzista, 
później mistrz. A od roku 1991 jako Kie-
rownik Oddziału Produkcji Wody w Marci-
szowie. Pasje Pana Stanisława to: turystyka 
- jest przewodnikiem sudeckim. Lubi sport. 
Piętnaście razy brał udział w Biegu  Piastów. 
Oprócz jazdy na nartach, biega również re-
kreacyjnie. Startował w Maratonie Pokoju 
w Warszawie. W młodości podnosił cięża-
ry, zdobył tytułu wicemistrza Szkoły Orląt 
w Dęblinie. Zbiera różne pamiątki związa-

ne z naszym regionem. 

Bolesław Szalwa - ,, Chodząca energia” – 
człowiek niespożytych sił i kopalnia wie-
dzy o sieci kanalizacyjnej. Swój zawodowy 
życiorys rozpoczął w 1974 r. jako pracow-
nik budowy w PBK nr 2. Przepracował tam 
sześć miesięcy. Od 1975 r. rozpoczął pra-
cę w Wodociągach, najpierw jako Referent 
w Dziale Technicznym, w którym przepra-
cował z przerwą na dwuletnią służbę woj-
skową do roku 1979.  W tym samym roku 
trafi ł do Działu Kanalizacji gdzie pracował 
jako Mistrz, St. Mistrz, a od 1982 r. objął 
funkcję Kierownika Oddziału Sieci Kanali-

zacji, którą pełni do dnia dzisiejszego. Pan 
Bolek to ceniony specjalista w branży kana-
lizacyjnej, mocny fi lar Wałbrzyskiej Spółki. 
Cechuje Go zaangażowanie i chęć rozwią-
zywania problemów, których nie brakuje. 
Ciągle w ruchu, w terenie, rzadko można 
zastać Kierownika Szalwę za biurkiem. Pa-
sje życiowe związał z turystyką, a zwłasz-
cza z chodzeniem po górach. Lubi jeździć 
na nartach i  czasami nurkować. Wspólnie 
z Żoną, również czynną zawodowo, wy-

chowali dwoje już dorosłych dzieci. 
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co gdzie kto

informacje na temat zawierania umów ∙
podawanie stanów wodomierzy ∙
informacje ogólne ∙
ceny usług, stawki, taryfy ∙

Sekcja Informacji i Umów 
w Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

Sapieja Marzena
Storc Aleksander
Uszyńska Agata
074-64-88-175

telefoniczne zgłoszenie reklamacji lub skargi ∙
ceny usług, stawki, taryfy ∙
informacje ogólne ∙
podawanie stanów wodomierzy ∙
wystawianie na miejscu faktur i duplikatów  ∙
faktur na wniosek odbiorcy

„Wyjaśnia w sprawie wystawionych faktur” 
Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

074-64-88-152

warunki techniczne przyłączenia ∙
przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej ∙
ceny usług, stawki, taryfy ∙
informacje ogólne ∙

Dział Technicznej Obsługi Klienta
Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

Kaszubski Jerzy (kierownik)
074-64-88-172 

Liśkiewicz Julian
Szyniszewska Gabriela
074-64-88-114

informacje dotyczące oferowanych usług ∙
informacje dotyczące faktur, obciążeń, zużycia  ∙
wody
ceny usług, stawki, taryfy ∙
reklamacje w sprawie faktur za dostarczanie  ∙
wody i odbiór ścieków

Dział Sprzedaży 
w Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

Ewa Domalewska (kierownik)
074-64-88-115

Łaska Iwona
Nykowski Rafał
Stasiaczek Monika
Wzgarda Grzegorz
Zagańczyk Anna
074-64-88-130 

Kasprzyk Ewa 
Kowalska Agnieszka 
Nowak Krystyna 
Sadzik Teresa
074-64-88-146

informacja o zadłużeniu, ∙
ugody, rozkładanie na raty, ∙
odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków z  ∙
powodu zadłużenia,
informacja o sprawach sądowych i komorni- ∙
czych.

Dział Windykacji
w Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

Senyk Helena (kierownik) 
074-64-88-166 
074-64-88-128 

Jurkiewicz Włodzimierz
Szczepanik Jacek 
074-64-88-174 

Łobodycz-Parys Marta
074-64-88-167

Bagrowski Roman
074-64-88-181

skargi i wnioski w sprawie Centrum Obsługi  ∙
Klienta

Kierownik Centrum Obsługi Klienta, 
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

Roman Cinciała
074-64-88-171

Centrum Obsługi Klienta otwarte jest od poniedziałku do piątku od 7-15, we wtorki od 7-17. 


