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          Wałbrzych,10.03.2022 r.  
 

BRP.521.2.2022 

 

 

OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 
 

 

Podaje się do publicznej wiadomości imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków 

Wałbrzyskiej Rady Seniorów.  

 

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 3) i ust. 3, 5-8 Uchwała Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 

26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu 

(Dz.Urz.Woj.Doln. z 2015 r., poz. 5457), zmieniona Uchwałą Nr XVII/259/16 Rady Miejskiej Wałbrzycha  

z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 r., poz. 551). 
 
 

Lista imienna kandydatów zgłoszonych na członków 

Wałbrzyskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2025 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

kandydata 

Środowisko senioralne 

zgłaszające kandydata 

 

Charakterystyka kandydata 

 

 

1. 

 

 

Krystyna 

Bartoszyńska 

 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe w Wałbrzychu 

 

Pani Krystyna Bartoszyńska posiada  

doświadczenie w działalności w organizacjach 

pozarządowych. Jest wieloletnim członkiem 

PCK. Od 2013 roku działa w Wałbrzyskim 

Towarzystwie Oświatowym. Przez ponad 20 lat 

pracowała, jako dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Jest 

organizatorką programów i akcji na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami, seniorów oraz 

wymagających pomocy. Od 2012 roku jest 

słuchaczką Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, aktywnie działającą w realizacji 

programów integracyjnych i aktywizujących 

osoby starsze. Od 8 lat koordynuje wolonta- 

riatem seniorów Sudeckiego UTW w sekcji 

„Wolontariusz 50+“. Bierze również udział   

w wielu inicjatywach o zasiegu miejskim, m.in. 

propagowaniu Wałbrzyskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Jest członkiem Wałbrzyskiej 

Rady Seniorów. Posiada wykształcenie wyższe - 

bibliotekoznawsto i informacja naukowa. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Henryka 

Kowalczyk 

 

 

 

 

Fundacja  

Sudecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Pani Henryka Kowalczyk posiada bogate, 

wieloletnie doświadczenie w działalności 

organizacji pozarządowych, w tym na rzecz osób 

starszych w welu obszarach życia seniorów. 

Była, wieloletnia Prezes Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział  

w Wałbrzychu. Propagatorka idei opieki 

paliatywnej, inicjatorka wielu programów i akcji, 
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które na stałe wpisały się w życie środowiska.  

Od lat aktywnie współpracuje z Sudeckim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku współtworząc  

i realizując programy w zakresie szeroko 

rozumianej edukacji seniorów, działań 

kulturalnych realizowanych przez samych 

seniorów, jak i na ich rzecz.  

Posiada doświadczenie w realizacji programów 

integracyjnych, a także aktywizacji społecznej 

seniorów. Jest aktywną wolontariuszką 

senioralnego wolontariatu „Wolontariusz 50+“. 

Przez dwie kadencje była członkinią Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, posiada 

wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Roman 

Ludwiczuk 

 

 

 

PTTK  

Oddział Ziemi Wałbrzyskiej 

Pan Roman Ludwiczuk jest doświadczonym 

działaczem organizacji pozarządowych. 

Założyciel i fundator Fundacji „Zielone 

Wzgórze“. Organizator wielu imprez dla 

młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Były 

Senator, Zastępca Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha, wieloletni Prezes Zarządu 

Polskiego Związku Koszykówki oraz 

koszykarskiego Klubu Górnik Wałbrzych.  

Od 2019 roku jest Prezesem Zarządu Oddziału 

Ziemi Wałbrzyskiej PTTK.  

Inicjator wielu przedsięwzięć, między innymi 

Dnia Matki osób z niepełnosprawnościami, 

szkolnej ligi koszykówki i wielu imprez 

masowych. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Elżbieta 

Kwiatkowska - 

Wyrwisz 

 

 

 

 

 

Fundacja MUSEION  

w Wałbrzychu 

Pani Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, prezes 

Fundacji Museion od 2012 roku, wydawca 

czasopisma „Nowa Kronika Wałbrzyska“, 

wydawanego w latach 2013-2019 dzięki 

wsparciu Gminy Wałbrzych. Członek Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Wałbrzychu, Wałbrzyskiej Rady Seniorów, 

Rady Wspólnoty Samo- rządowej Nowe Miasto, 

współorganizatorka Klubu Seniora 

„Uśmiech“ Nowe Miasto. Członek Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Współpracuje z innymi organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz 

aktywizacji seniorów, m.in. ze Stowa- 

rzyszeniem „Radość Życia“. Inicjatorka 

uhonorowania tytułem Zasłużony dla Miasta 

Wałbrzycha: Biblioteki pod Atlantami, śp. poety 

Mariana Jachimowicza, śp. Eufrozyna Sagana, 

kierownika Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, 

śp. dr inż. Eufrozyny Piątek i śp. dr inż Zygfryda 

Piątek; sporządzenia rejestru tablic 

memoratywnych, pomników upamiętniających 

ważne dla naszego miasta wydarzenia i osoby. 
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5. 

 

 

 

Elżbieta 

Niewiadomska 

 

 

 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Oddziału 

Okręgowego 

Pani Elżbieta Niewiadomska, która w minio- 

nych latach pełniła funkcję Sekretarza w ZW 

PZERiI, została wybrana w dniu 24.02.2022 

roku na Przewodniczącą Okręgowego Zarządu 

PZERiI Oddział w Wałbrzychu, na miejsce 

ustępującej Anny Marii Mirskiej. Biorąc pod 

uwagę znajomość działalności naszej organizacji 

i chęć do pracy na rzecz seniorów zrzeszonych  

w związku, kandydatura Pani Elżbiety 

Niewiadomskiej, w pełni spełnia wymagania 

stawiane reprezentantom.  

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Lidia 

Przepiórska 

 

 

 

 

 

Fundacja Via Salutis 

Pani Lidia Przepiórska pełni w Fundacji Via 

Salutis funkcję członka Zarządu.. Od początku 

istnienia Fundacji (czerwiec 2019 r.) aktywnie 

włącza się w działania informacyjne oraz  

aktywizujące osoby starsze, realizowane przez 

Fundację Via Salutis. Aktywnie włącza się we 

wszystkie działania, docierając do wałbrzyskich 

Seniorów, z informacją o działaniach skiero-

wanych do nich. Wspiera nas w rekrutacji,  

w badaniu potrzeb Seniorów, dociera do osób, 

które nie są zrzeszone w innych organizacjach 

senioralnych, po to, by jak największa liczba 

mogła korzystać z naszych propozycji. Jest stałą 

wolontariuszką – od 7 lat włącza się w działania 

wolontarystyczne, działając w ramach 

wolontariatu wewnątrzpokoleniowego.  

W ramach realizowanych projektów senio-

ralnych (trzy edycje projektu „Tradycja łączy 

pokolenia”, dwie edycje projektu „Moja i twoja 

historia” oraz w ramach projektu „poMOC 

Seniora”   pełni rolę wolontariuszki, liderki a w 

międzypokoleniowym projekcie „Wygrajmy to 

miejsce!”, który Fundacja Via Salutis realizuje  

w ramach środków z programu NOWEFIO, rolę 

mentorki. 

Odbyła szereg szkoleń przygotowujących do 

działalności społecznej, liderskiej i mentorskiej. 

Aktywnie włącza się w działania na rzecz 

Seniorów IV wieku z wałbrzyskiego Domu 

Senior + na Podgórzu a wcześniej na rzecz 

Seniorów IV wieku w Dziennym  Domu Seniora 

+ Strzegomiu. 

Jest doskonałym przykładem na to, że w wieku 

senioralnym można wszystko, zacząć rozwijać 

nowe pasje, działać społecznie, uczyć się oraz 

działać na rzecz innych. 

Po śmierci męża, 6 lat temu, podjęła wyzwanie 

budowania swojego życia od nowa. Jest dla 

owdowiałych seniorek wsparciem, zaprasza je  

na spotkania, po to, by tak jak ona wcześniej, 

czerpały siłę z grupy.  

Jest baczną obserwatorką swojego środowiska, 

ma oczy i serce szeroko otwarte. Zawsze, gdy 

widzi osobę w potrzebie, pomaga. 
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Inicjuje działania szkoleniowe wśród Seniorów, 

zachęcając do uczestnictwa w specjalistycznych 

szkoleniach dot. wolontariatu czy pełnienia roli 

lidera czy mentora. 

- wrzesień/ październik 2021 szkolenie w ramach 

pilotażu projektu DraBiNa-drama , biografia, 

narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób 

starszych.  

- np. lipiec/sierpień 2021 szkolenie dla 

liderów/mentorów społeczności lokalnej  

- 2016-2020 szkolenia dla seniorów 

wolontariuszy w projektach ‘Tradycja łączy 

pokolenia” i „Moja i twoja historia-ocalić od 

zapomnienia”. 

W 2019/2020 r. wzięła udział w szkoleniu 

realizowanym  przez Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „Ę” na rzecz UTW społecznie 

zaangażowanych, realizując projekt Srebrnego 

Wolontariatu (wspólny projekt Fundacji Via 

Salutis i Świdnickiego Uniwersytetu III Wieku). 

 

Lidię Przepiórską cechuje otwartość na drugiego 

człowieka, empatyczne podejście oraz ogromne 

zaangażowanie w to, czego się podejmuje. Przed 

laty czynnie uczestniczyła w działalności 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych AWANS, 

uczestnicząc  w spotkaniach organizacji 

kobiecych, szkoleniach, włączając się w różnego 

rodzaju inicjatywy, np. na terenie Wałbrzycha  

w „Babkę wyborczą”.  

Ma magię przyciągania, łatwość nawiązywania 

kontaktów oraz niesamowitą zdolność 

goszczenia. Dzięki niej każdy, kto pojawia się na 

naszych spotkaniach, w  naszych projektach, 

czuje się zaopiekowany, doceniony, ważny. 

Ma zdolność motywowania innych i siebie do 

działania, sprawdza się jako dobry negocjator  

i mediator. Łagodzi sytuacje konfliktowe.  

 

Jej pasją jest fotografia (którą dla siebie odkryła 

w projektach senioralnych) oraz ogród (którym 

zajęła się po śmierci męża, a dzięki projektom 

hortiterapeutycznym poznała jego terapeutyczne 

działanie). Uwielbia przygotowywać przetwory 

ze swojego ogrodu, którymi dzieli się 

z uczestnikami projektu, motywując także do 

zdrowej diety.  

Dzięki Lidii Przepiórskiej nasza Fundacja 

naprawdę odpowiada na potrzeby seniorów. 

Znamy je od środka, wiemy, co na dziś, na tu 

i teraz jest niezbędne, jakiemu problemowi 

powinniśmy wyjść na przeciw. Dzięki jej 

obecności nie piszemy projektów dla samej 

realizacji projektów, ale dla ludzi, nakierowane 

na uczenie się starości i w starości. Dzięki jej 

obecności w żadnym z naszych działań nie ma 
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miejsca na stereotypizację ani rutynę. Lidia 

towarzyszy nam, inspiruje, urealnia nasze wizje 

działań na rzecz Seniorów. 

Z pochodzenia Ślązaczka, konsekwentna  

w działaniu, uporządkowana, z poczuciem 

humoru, odpowiedzialna. Nigdy nie poddaje się 

w połowie drogi. Ma piękną cechę łączenia, a nie 

dzielenia. 

Wszędzie tam, gdzie się pojawia zostawia 

otwarte drzwi dla drugiego człowieka.   

Wałbrzyska Rada Seniorów będzie miejscem, 

w którym po raz kolejny będzie mogła czuć się 

potrzebna, skorzystać ze swoich zasobów na 

rzecz drugiego człowieka.  

Rada Seniorów zyska zaangażowaną, 

charyzmatyczną członkinię.  

 

7.  Halina 

Pankanin 

Polskie Towarzystwo Opieki 

Paliatywnej Oddział  

w Wałbrzychu 

Pani Halina Pankanin od czerwca 2012 roku 

podjęła działalność społeczną na rzecz 

Wałbrzyskiego Hospicjum. Wieloletni 

nauczyciel liceum, Wiceprezydent Miasta 

Wałbrzycha.  

 

8. Teresa 

Chocholska 

Wałbrzyski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

Państwowa Uczelnia 

Angelusa Silesiusa 

Pani Teresa Chocholska jest przewodniczącą 

Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jest odpowiedzialna za koordynowanie działań, 

inicjatyw podejmowanych przez słuchaczy oraz 

współdziałania w tym zakresie z władzami 

Uczelni. Jest osobą operatywną, kreatywną, 

chętnie podejmuje kontakty ze środowiskiem 

senioralnym. 

 

9. Wanda 

Radłowska 

Stowarzyszenie 

 „Radość Życia“ 

Pani Wanda Radłowska - założycielka stowa-

rzyszenia, pomysłodawca i koordynator działań 

stowarzyszenia, zdobywca drugiego miejsca  

w 2020 roku w Plebiscycie Gospodarczym 

Kobiece Twarze w kategorii „Osobowość”, 

wyróżniona  w 2018 i 2019 w Plebiscycie „Anioł 

Wałbrzyskich Seniorów”, wyróżniona w konku- 

rsie „Akcja Akacja - Niezwykła Dolnoślązaczka 

2017 roku”, nagrodzona nagrodą Zamku Książ  

w kategorii Aktywny człowiek III wieku regionu 

wałbrzysko-świdnickiego 2008 roku, nagrodą 

główną Marszałka Województwa Dolno-

śląskiego „Nestor” 2008 roku. Wolontariusz 

Wałbrzycha 2007 roku, Członek Wałbrzyskiej 

Rady Seniorów minionej kadencji oraz Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

ambasadorka ogólnopolskiego programu 

„Seniorzy w akcji”. Twórca i organizator 

innowacyjnych projektów rządowych FIO, 

ASOS oraz samorządowych i między-

pokoleniowych imprez, takich jak: od 2014 roku 

Wałbrzyskie Senioralia - wystawy rękodzie-

lnictwa, występy, olimpiada sportowa, kampanie 
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i konferencje dot. bezpieczeństwa i zdrowia; od 

2010 roku Festiwal Tańca w Wałbrzychu dla 

amatorów w każdym wieku, gdzie na jednej 

scenie spotykają się amatorzy i profesjonalni 

tancerze. Jako tancerz teatru dwukrotnie brała 

udział  

w Festiwalu Keep ov Moving w Londynie. 

Działa w sposób ciągły, niezależnie od 

pozyskanych projektów od 2010 roku. Dzięki 

staraniom liderki „Radość Życie” od 2016 roku 

stowarzyszenie jest organizacją pożytku publi-

cznego. W 2018 roku Stowarzyszenie zostało 

laureatem konkursu „Aktywni na 100%” wśród 

dolnośląskich organizacji pozarządowych.  

 
Kandydaci zgłoszeni na podstawie § 11 ust. 1 pkt 3) i ust. 3, 5-8 Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

Statutu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2015 r., poz. 5457), zmieniona Uchwałą Nr XVII/259/16 Rady Miejskiej 

Wałbrzycha  z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2016 r., poz. 551). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Prezydent Miasta Wałbrzycha 

                dr Roman Szełemej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sporz. K.Wojnicka- Inspektor BRP 
tel. 74 64 44 717 

Spr. J.Pichowicz- Kierownik BRP 
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URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 

PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH 
TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 

www.um.walbrzych.pl 
www.bip.um.walbrzych.pl   

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w Liście imennej kandydatów zgłoszonych  

na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2025.  

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha,  
Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 

59 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia głosowania na kandydatów na 

członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1. Art. 6 ust. 1 lit e RODO – w celu wykonania zadania w realizowanego  

w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwałą nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 
2. Art. 6 ust. 1 lit a  - dobrowolnej zgody w przypadku, wskazania w karcie zgłoszeniowej 

numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Zgodę można wycofać w dowolnym 

momencie. Podanie tych danych w karcie zgłoszeniowej będzie traktowane jako zgoda na 

ich przetwarzanie.  

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania 

korespondencji papierowej. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi 

administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych 

wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu zostanie udostępniona imienna lista kandydatów wraz  

z opisem ich doświadczenia i kompetencji oraz wyniki głosowania uwzględniając liczbę głosów 

uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o osobach które zostały wybrane 

do Wałbrzyskiej Rady Seniorów.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, 

o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 

67) tj. wieczyście.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych przez wnioskodawcę wynika z  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały nr XV/210/2015 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej Statutu. 
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