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Czy wiesz, że długość 

wodociągów na naszym 

terenie, równa jest odle-

głości z Wałbrzycha do 

Gdańska i z powrotem 

(ponad 900 km)? A woda 

rozprowadzana jest do 

mieszkańców na obszarze 

630 km2, czyli większym 

niż obszar Warszawy? 

To tylko niektóre cieka-

wostki dotyczące wał-

brzyskich wodociągów.

Zanim woda pojawi się w 

naszym kranie musi nie-

kiedy przebyć drogę ponad 

20 kilometrów, czyli tyle ile 

wynosi trasa tzw. półmara-

tonu! Ponieważ Wałbrzych 

i okolice leżą na terenach 

górzystych, woda momen-

tami wspina się rurami na 

wysokość nawet 120 me-

trów, co odpowiada wiel-

kości czterech wieżowców 

dziesięciopiętrowych usta-

wionych jeden na drugim. 

W tym celu potrzebnych 

jest wiele przepompowni, 

które utrzymują odpowied-

nie ciśnienie w wodociągu.

Woda pobierana jest z oko-

ło 80 ujęć, głównie na terenie 

gminy Marciszów i Miero-

szów (Unisław Śląski). Naj-

głębsze ujęcie sięga aż 340 

metrów! Czyli o 16 m więcej, 

niż ma wieża Eiffl  a w Paryżu.

Te rekordowe dane wy-

nikają z górzystego poło-

żenia miasta. Dodatkowo 

transport wody znacznie 

utrudniają tereny pokopal-

niane, na których położony 

jest Wałbrzych. Wszystko 

to razem powoduje, że w 

Wałbrzychu mamy do czy-

nienia z wysokimi koszta-

mi dostarczania wody.

Sieć wodociągowa, za po-

mocą której dostarczana 

jest woda dla mieszkańców 

Wałbrzycha i gmin ościen-

nych wy maga stałych inwe-

stycji i remon tów. Niektóre 

odcinki zostały wybudo-

wane ponad 100 lat temu, 

czyli w czasach, kiedy nasz 

kraj znajdował się pod za-

borami, a na świecie wyko-

nywano pierwsze loty ste-

rowcami. Dlatego co roku 

na wymianę i remonty sie-

ci przedsiębior stwo wyda-

je łącz nie ponad 5 milio-

nów złotych. Dodatkowe 

17 milionów złotych prze-

znaczone zostanie w latach 

2009-2010 na budowę no-

wej sieci.  

Wałbrzyskie rekordy

Najgłębsze ujęcia wody 
WPWiK sięgają aż 340m. 
Dla porównania wysokość 
wieży Eiffl  a w Paryżu 
wynosi 324m.
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Przez najbliższy rok 

opłaty za wodę i ścieki 

w regionie wałbrzyskim 

pozostaną bez zmian! 

Taką decyzję pod koniec 

czerwca podjęło Zgro-

madzenie Wałbrzyskiego 

Związku Wodociągów 

i Kanalizacji (WZWiK). 

Ale to nie jedyna dobra 

decyzja dla klientów.

Brak zmian w opłatach 

za wodę i ścieki możli-

wy jest dzięki nowym in-

westycjom prowadzonym 

w ramach projektu unij-

nego ISPA. To najwięk-

sza inwestycja w regionie 

wałbrzyskim od czasów 

II wojny światowej. Cał-

kowity jej koszt to 330 

milionów złotych, z cze-

go połowę sfi nansuje Unia 

Europejska.

Celem prac jest budowa 

nowej i remont starej sieci 

kanalizacyjnej oraz  budo-

wa i modernizacja oczysz-

czalni ścieków. Działania 

z jednej strony będą miały 

wpływ na poprawę środo-

wiska w regionie, a z dru-

giej na poprawę jakości ży-

cia mieszkańców. Oznacza 

to, że dużo więcej osób niż 

obecnie zostanie podłączo-

nych do nowej sieci kanali-

zacyjnej. I to właśnie dzięki 

zyskom z nowych przyłączy 

udało się zwiększyć budżet 

WPWiK i nie zmieniać cen 

taryf na następny rok.

Opłaty w dół

Dobrą wiadomością dla 

klientów WPWiK jest rów-

nież fakt znacznej obniż-

ki opłat za podłączenie do 

sieci kanalizacyjnej. Od 

1 sierpnia 2009 r., zamiast 

dotychczasowych 260 zł, 

klienci wniosą opłatę za 

podłączenie w symbolicz-

nej kwocie 10 zł.

Jak to jest z cenami?

Z ustalaniem cen taryf 

mamy do czynienia co 

roku na przełomie czerwca 

i lipca. Wte-

dy to zgodnie 

z Rozporzą-

dzeniem Mini-

stra Budownic-

twa, WPWiK 

musi przed-

stawić propo-

zycje nowych 

cen. Nie jest to 

sprawa łatwa. 

Przepisy naka-

zują, że opłaty 

za wodę i ście-

ki muszą po-

krywać wszystkie koszty 

funkcjonowania przedsię-

biorstwa,  w tym utrzyma-

nia sieci oraz koszty no-

wych inwestycji. Następnie 

wniosek jest analizowa-

ny przez WZWiK . Jeśli 

wszystko jest w porządku 

to na koniec jest on akcep-

towany przez Zgromadze-

nie WZWiK.

A jakie ceny u innych?

Ze względu na specyfi czne 

położenie miasta ceny wody 

w Wałbrzychu należy po-

równywać z innymi ośrod-

kami górniczymi na Śląsku 

(np. Rybnikiem, Rudą Ślą-

ską czy Polkowicami) lub 

z miejscowościami o po-

dobnym górzystym położe-

niu (np. Piechowicami, No-

wym Targiem, Rabką Zdrój 

czy Szczyrkiem). Ceny w 

tych miastach są wyższe niż 

u nas (patrz: tabela).  

Woda bez zmian, 
opłaty w dół

MIASTO CENA ZA WODĘ CENA ZA ŚCIEKI

PIECHOWICE 6,06 ZŁ 9,93 ZŁ

NOWY TARG 5,51 ZŁ 6,68 ZŁ

RABKA ZDRÓJ 5,25 ZŁ 4,99 ZŁ

POLKOWICE 4,92 ZŁ 6,69 ZŁ

CHORZÓW 4,57 ZŁ 5,78 ZŁ

RUDA ŚLĄSKA 4,39 ZŁ 5,87 ZŁ

SZCZYRK 4,39 ZŁ 5,15 ZŁ

WAŁBRZYCH 4,31 ZŁ 4,97 ZŁ

RYBNIK 4,30 ZŁ 6,13 ZŁ

PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW
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Historia wa³brzyskich
Wodoci¹gów - ci¹g dalszy

Nie ma, nie ma wody...

W pierwszych latach powojennych 

prawie cały przyrost produkcji po-

chłaniał gwałtownie rozwijający się 

przemysł, głównie węglowy, koksow-

niczy, ceramiczny. Pogłębiający się 

kryzys w zaopatrzeniu w wodę spra-

wił, że w roku 1954 rozpoczęto pra-

ce nad ustaleniem koncepcji zaopa-

trzenia Wałbrzycha w wodę. W grę 

wchodziły dwa rozwiązania: zaopa-

trzenie ze zbiornika w Lubachowie 

oraz w Bukówce. Przeważyła druga 

koncepcja, rozpoczęły się prace stu-

dyjne i projektowe. Projekt ogólny 

został zakończony w maju 1956 roku. 

Ponieważ w lutym 1957 Zespół Eks-

pertów Komisji Planowania przy Ra-

dzie Ministrów zakwestionował pra-

widłowość obliczeń bilansu wodnego, 

w sierpniu 1958 roku prace projekto-

we zostały wstrzymane. W związku z 

zaniechaniem koncepcji budowy wo-

dociągu Bukówka-Wałbrzych rozpo-

częto trwające ponad 5 lat prace stu-

dialno-badawcze w celu znalezienia 

innych sposobów zaopatrzenia mia-

sta w wodę. Efektem tych prac było 

uruchomienie nowych głębinowych 

ujęć wody na terenie działania przed-

siębiorstwa. Z kronikarskiego obo-

wiązku warto odnotować, że w latach 

osiemdziesiątych XX wieku powró-

cono do koncepcji 

zaopatrzenia w wodę 

ze zbiornika w Bu-

kówce - inwestycja 

została zrealizowa-

na połowicznie, tzn. 

zbudowano nową za-

porę (na starej po-

niemieckiej betono-

wej zaporze suchego 

zbiornika retencyj-

nego usypano nową 

zaporę ziemną) ale 

ujęcie wody ze stacją 

uzdatniania oraz wo-

dociąg do Wałbrzy-

cha już nie powstały. 

Woda w sieci...

W tym czasie, kiedy trwały intensyw-

ne poszukiwania nowych sposobów 

na zaopatrzenie miasta w wodę sys-

tematycznie rozrastała się sieć wodo-

ciągowa. W latach 1945-1964 przy-

było jej 16,5 km, ale już w kolejnym 

dwudziestoleciu (1965-1984) prawie 

270km (rozdzielczych i magistral-

nych). W roku 1965 łączna długość 

sieci wodociągowej wynosiła 329 km, 

a obecnie (rok 2009) wynosi 921,5 

km (z czego sieć magistralna (przesy-

łowa) – 231,4 km, sieć rozdzielcza – 

495 km i przyłącza – 195,1 km).

Mała woda

Pomysł budowy ujęcia wody po-

wierzchniowej na rzece Bóbr poja-

wił się w roku 1958, zaraz po upad-

ku koncepcji zaopatrzenia w wodę 

ze zbiornika w Bukówce. Ale już rok 

później z tego pomysłu również zre-

zygnowano tłumacząc to tym, że bu-

dowa takiego ujęcia pociągnęłaby za 

sobą ogromne koszty budowy drogich 

i skomplikowanych urządzeń uzdat-

niających. Stale rosnące zapotrzebo-

wanie w wodę ze strony intensywnie 

rozwijającego się przemysłu sprawi-

ło, że do tego pomysłu wrócono prze-

szło dwadzieścia lat później. W lip-

cu 1983 roku uroczyście przekazano 

do eksploatacji nowe uję-

cie wody powierzchniowej 

na rzece Bóbr wraz ze stacją 

uzdatniania, zlokalizowane 

przy dotychczasowych za-

kładzie produkcji wody w 

Marciszowie Górnym, które 

otrzymało wdzięczną nazwę 

„Mała Woda”. 

Opracowano na podstawie Mono-
grafi i „Wodociągi i Kanalizacja XX 
lat w służbie Wałbrzycha” (1965) 
i „Kroniki Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji 1965-1985”.

Zapraszamy na kolejny odcinek historii zak³adu wodoci¹gowo-
kanalizacyjnego. Dzisiaj poznamy powojenn¹ historiê wodoci¹gów. 

SUW Mała Woda

ul Lenina (obecnie Andersa)

wymiana sieci
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Już w przyszłym roku 

zostanie zakończona 

największa po II wojnie 

światowej inwestycja w 

regionie wałbrzyskim. 

Dzięki powstaniu nowo 

wybudowanej sieci kana-

lizacyjnej do sieci może 

zostać podłączonych aż 

20 tys. osób!

Do końca 2010 roku na te-

renie Wałbrzycha i okolicz-

nych miejscowości powsta-

nie nowa sieć kanalizacyj-

na, a trzy oczyszczalnie 

zostaną unowocześnione. 

Wszystko to jest możliwe 

dzięki prowadzonej inwe-

stycji unijnej tzw. ISPIE, 

której koszt to 330 milio-

nów złotych.

Nie jesteśmy sami

Prace prowadzone w regio-

nie wałbrzyskim to jedna 

z wielu tego typu inwesty-

cji w naszym kraju. Wyni-

ka to z ustaleń, jakie poczy-

nił rząd premiera Leszka 

Millera w momencie wstę-

powania Polski do Unii 

Europejskiej. Na mocy po-

rozumienia musimy dosto-

sować naszą gospodarkę 

wodno-ściekową do norm 

unijnych do 2015 roku. Za-

danie nie jest łatwe. Szcze-

gólnie, że rząd Polski nie 

może dofi nansować pro-

jektów, a kwota dofi nanso-

wania z Unii Europejskiej 

jest stała. Dużą część kosz-

tów musi wziąć na siebie 

WPWiK oraz gminy.

A co jeśli się nie uda?

Gdyby nie udało się zreali-

zować inwestycji wtedy na 

gminy zostałyby nałożone 

kary. I to nie małe! Dużo 

bardziej opłacalne jest zre-

alizowanie inwestycji, na 

której skorzystają także 

mieszkańcy, niż płacenie 

niepotrzebnych kar.

- Jedno jest pewne. Gmi-

ny w pojedynkę nie były-

by wstanie udźwignąć tak 

dużego projektu. Zarówno 

fi nansowo, jak i organiza-

cyjnie – mówi Piotr Głąb, 

Prezes WPWiK.

Prace idą do przodu peł-

ną parą

Pomimo tej niełatwej sytu-

acji prace w regionie wał-

brzyskim idą zgodnie z 

planem. Wszystkie pro-

wadzone kontrakty są już 

w dużej części zrealizo-

wane. Praktycznie zakoń-

czono prace przy budowie 

sieci kanalizacyjnej na te-

renach objętych Projek-

tem ISPA. Bardzo zaawan-

sowane są także prace przy 

modernizacji sieci kana-

lizacyjnej na terenie Wał-

brzycha, Szczawna-Zdroju, 

Jedliny-Zdroju, Głuszycy 

i Walimia oraz roboty przy 

rozbudowie i moderniza-

cji oczyszczalni ścieków 

w Cierniach, Jugowicach 

i Boguszowie-Gorcach. 

Nowe oblicze regionu 
wałbrzyskiego
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1. Panie Prezesie. Zgromadzenie 
WZWiK podjęło uchwałę zatwier-
dzającą nowe taryfy, jak już wiado-
mo ceny za wodę i ścieki nie uległy 
zmianom.

Tak, ceny za wodę i ścieki pozosta-

ją na dotychczasowym poziomie. 

Dzięki kilkutygodniowym analizom 

przeprowadzanym przez WZWiK i 

WPWiK wykazano możliwość uzy-

skania dodatkowych dochodów. 

Będą one pochodziły z nowych pod-

łączeń do sieci kanalizacyjnej reali-

zowanych w ramach projektu ISPA. 

Wnioski te zaprezentowano na Zgro-

madzeniu, które w praktyce skutko-

wały możliwością pozostawienia ta-

kich samych cen. Zgromadzenie w 

drodze uchwały przychyliło się do 

wniosku WPWiK.

2. Wałbrzyszanie byli jednak alar-
mowani o podwyżkach cen za wodę?

 To był fałszywy alarm. Zupełnie na 

wyrost i w naszej ocenie niczemu do-

bremu nie służył. Woda lubi ciszę. Jak 

widać spokojna praca nad wnioskiem 

taryfowym, która trwała od wielu ty-

godni przyniosła dobre efekty. Takie 

emocjonalne przekazy 

powodują duży szum 

informacyjny i strasze-

nie ludzi. To nie poma-

ga nikomu. Ubolewamy 

nad taką formą i mamy 

nadzieję, że w przyszło-

ści zanim rozpocznie 

się taką czy inną bata-

lię, najpierw skorzysta 

się z informacji u źró-

dła. To nam wszystkim 

pomoże.

3. Taryfy muszą być 
przedstawiane co roku. 
Dlaczego, nie można 
ich ustalić na dłuższy 
okres i co tak napraw-
dę decyduje 
o cenie wody?

Rozporządzenie Mi-

nistra Budownictwa zmusza nas do 

składania tzw. wniosku taryfowego 

co roku. W naszym przypadku taryfa 

obowiązuje od 1 sierpnia do 31 lipca 

roku następnego. Wniosek taryfowy 

jest tworzony według ściśle określo-

nych zasad. My musimy się do nich 

stosować. O cenie wody decydują 

m.in. odpowiednio obliczone kosz-

ty związane z utrzymaniem sieci, czy 

koszty inwestycji. Dodatkowo odpo-

wiadamy także za gotowość urządzeń. 

Dzięki temu kiedy odkręcamy krany 

w domu to woda zawsze leci.

4. Wspomniał Pan o obowiązko-
wych inwestycjach. Trwa kryzys, 
może powinno się je zawiesić, po-
czekać na lepsze czasy? Dzięki temu 
moglibyśmy mieć jeszcze 
niższą cenę wody?

To nie zależy od nas. Polska w chwi-

li wejścia do Unii Europejskiej przy-

jęła ogromne zobowiązania w zakre-

sie uregulowań w gospodarce wodno 

– ściekowej. Do końca 2015 r. wszyst-

kie przedsiębiorstwa wodociągowo 

– kanalizacyjne muszą dostosować 

oczyszczalnie oraz jakość wody do 

restrykcyjnych wymogów unijnych. 

W przeciwnym razie Polskę czeka-

ją olbrzymie kary. Na to nie możemy 

sobie pozwolić. Dlatego w naszym re-

jonie, podobnie jak w innych regio-

nach naszego kraju, trwają intensyw-

ne prace budowlane.

5. Skoro Unia wymaga, to pewnie 
też pomaga. Czy ta pomoc nie wy-
starcza i trzeba jeszcze sięgać 
do naszych kieszeni?

Od samego początku fi rmy wodocią-

gowe alarmowały, że spełnienie tych 

zobowiązań może okazać się nie-

możliwe. Główne powody to sposób 

fi nansowania inwestycji oraz zbyt 

krótki czas. Unia tylko w części do-

tuje inwestycje, a wysokość dotacji 

jest na stałym poziomie. Wszystkie 

wzrosty kosztów inwestycji związane 

ze wzrostem cen zarówno usług, jak 

i materiałów budowlanych sfi nanso-

wane muszą zostać ze środków wła-

snych. A wkład własny to właśnie 

cena wody!

6. Skoro więc nie pomoże Unia, to 
być może powinien polski rząd?

Niestety, polski rząd nawet gdyby 

chciał to nie może stosować żadnych 

dopłat do naszych inwestycji. Zgod-

nie z deklaracją dublińską, państwo 

nie może dotować usług uzdatnia-

nia i dystrybucji wody oraz odpro-

wadzania ścieków. 

7.Można powiedzieć, pozostawieni 
sami sobie. Co więc można zrobić? 
Jakie jest wyjście z tego klinczu?

Problem dotyka całej Polski. Według 

specjalistów należy podjąć niezwłocz-

nie negocjacje z Komisją Europejską 

w celu uzyskania zgody na wydłuże-

nie czasu, w którym można korzystać 

ze środków UE. Należy wprowadzić 

możliwość dofi nansowania projek-

tów w obszarze ochronie środowiska 

poprzez łatwo dostępne lub częścio-

wo umarzane kredyty. To tylko nie-

Bez Podwyżek
Woda lubi ciszę - wywiad z Prezesem Piotrem Głąbem
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które postulaty, ale bardzo istotne. Te 

kwestie mogą zadecydować w przy-

szłości o cenie wody.

8. Słyszymy, że cena wody w Wał-
brzychu należy do najwyższych w 
kraju.

Tak nie jest. Zaledwie 150 z 750 fi rm 

wodociągowych w Polsce ujawnia 

swoje taryfy. Spośród tych porównań 

nasze ceny są w drugiej dziesiątce. Z 

tym, że takie porównania są obarczo-

ne wieloma zmiennymi, np. okresem 

wprowadzania taryf. Dodatkowo takie 

porównania mają sens w momencie 

zestawień miejscowości, które choćby 

w jakimś przybliżeniu przypominają 

specyfi kę Wałbrzycha. Tak więc nale-

ży brać pod uwagę ukształtowanie te-

renu, czyli teren górzysty, a co za tym 

idzie różnice poziomów, teren górni-

czy, czyli szkody pokopalniane, odle-

głość od ujęć, w naszym przypadku to 

ponad 20 km czy też realizację inwe-

stycji z udziałem środków unijnych. 

Biorąc pod uwagę te przesłanki po-

winniśmy być porównywani z taki-

mi miastami, jak Piechowice, Nowy 

Targ, Rabka Zdrój, Szczyrk, czy Ryb-

nik. A tutaj nasze ceny wcale nie są 

najwyższe, a nawet znajdujemy się na 

dole całej stawki. 

Za pra sza my Cie bie oraz Two je
ko le żan ki i ko le gów do od wie -
dzin na sze go Za kła du Pro duk cji

Wo dy w Mar ci szo wie. Mo żesz zo ba -
czyć, jak wy glą da pro ces pro duk cji

wo dy pit nej od chwi li jej po bo ru ze
śro do wi ska do mo men tu 

wtło cze nia do sie ci prze sy ło wych.

  
 

  Gru py nie po win ny
li czyć wię cej niż 18 osób. A w sy tu acji
ma ło let nich na ka żde 10 dzie ci je den
opie kun. Zwie dza nie w go dzi nach

od 10.00 do 13.00.

Wszyst kich za in te re so wa nych pro si my
o wy sy ła nie zgło sze nia na ad res:
Wał brzy skie Przed się bior stwo Wo do -
cią gów i Ka na li za cji Spół ka z o.o.
al. Wy zwo le nia 39, 58-300 Wał brzych
lub fa xu na nu mer 074/ 66 65 960.
We wnio sku pro si my po dać:

na zwę or ga ni za to ra, ad res, 
te le fon i e -ma il,
pro po no wa ne ter mi ny i go dzi ny
zwie dza nia,
imię i na zwi sko, e -ma il oso by od po -
wie dzial nej za or ga ni za cję.

Do jazd do Za kła du Pro duk cji Wo dy
oraz po wrót za pew nia WPWiK Sp. z o.o.
po wcze śniej szym zgło sze niu.
U wa  g a !  N a  g ro  d a !
Spo śród wszyst kich uczest ni ków wy cie -
czek na ko niec wa ka cji wy lo su je my na -
gro dę w po sta ci ro we ru gór skie go!
Ser decz nie za pra sza my!
Pa tro nat me dial ny: 
„Pol ska Ga ze ta Wro cław ska”, TV Da mi.
Part ne rzy: MPK Wał brzych, 
BI KES – Sklep ro we ro wy.

Czy za sta na wia łeś się kie 
k 

dyś, skąd się bie rze wo da w Two im
   ra nie? A mo że chciał byś zo ba czyć, jak się ją pro du ku je? 

Wa ka cje z Wo do cią ga mi Za pra sza my dzie ci i mło dzież

W każdą środę sierpnia zapraszamy 
w odwiedziny zorganizowane grupy 
dzieci i młodzieży.

Spędź wakacje z Wodociągami i wygraj rower!
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Ważne numery telefonów
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 do 15, we wtorki od 7 do 17.


