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Z drżeniem rąk oddajemy do Państwa Drodzy 
wałbrzyszanie gazetkę targową, bo to pierwsza 
tego typu impreza plenerowa w Rynku. Ale jeśli już 
otworzyliście naszą gazetkę to liczymy,  że tłumnie 
przybyliście do serca Wałbrzycha. Obiecujemy takie 
wydarzenia organizować cyklicznie,  aby przywrócić 
życie i energię wałbrzyskiemu Rynkowi. Targi nieru-

chomości - dlaczego? - aby przekonać wszystkich, że 
tu warto mieszkać, żyć, pracować. Oferty mieszkań w 
śródmieściu są dwa razy tańsze niż o identycznym 
standardzie mieszkania na Podzamczu czy Piaskowej. 
A są tu też urzekające  mieszkania-perełki, którymi 
dziś na stoiskach biur nieruchomości - się zachwyci-
cie. Promujmy Rynek, bo to serce Wałbrzycha. 

W Magazynie także oferty innych firm, które po-
mogą w remoncie lub budowie mieszkania. Inspi-
rujmy się!

Miłej zabawy!

Na powitanie!

Szanowni Państwo,
Oferujemy wynajem urządzeń dmuchanych dla 

Klientów indywidualnych (urodziny dziecka) oraz 
biznesowych (festyny, pikniki, odpusty, wesela). 
Działamy na terenie woj. dolnośląskiego, w szczególności 
w Legnicy  i okolice.

Nasze urządzenia są bezpieczne, nie zawierają 
ostrych krawędzi. Wszystkie nasze urządzenia spełniają 
normy unijne w zakresie bezpieczeństwa. Podane ceny 
obejmują wynajem urządzenia na czas 4-6 godzin. 

W cenie uwzględniono montaż oraz demontaż urządze-
nia. W przypadku wynajęcia urządzenia w miejscu odda-
lonym więcej niż 15 km od granic Legnicy. Wynajmujący 
ponosi dodatkowy koszt dojazdu – 1 zł za każdy kilometr. 
W przypadku zamówienia dwóch urządzeń w jednym 
terminie w jednym miejscu, drugie urządzenie objęte jest 
rabatem w wysokości 5%. W przypadku zamówienia 
trzech urządzeń w jednym terminie w jednym miejscu, 
drugie urządzenie objęte jest rabatem w wysokości 10%, a 
trzecie urządzenie rabatem 10%.

ZAPRASZAMY   TEL. 690 924 460   mariusz_atlanta@wp.pl    FB/DMUCHAŃCE LEGNICA

Dmuchańce Legnica

https://www.facebook.com/Studioo74
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Jak mieszka się 
w Śródmieściu?
W samym środku Wałbrzycha, zatopiona w zieleni parków i wzgórz najstarsza 
część tego miasta, to doskonałe miejsce na wybór mieszkania. Chociaż wątpiących 
nie brakuje, spróbujemy przedstawić kilka mocnych argumentów, aby właśnie w 
Śródmieściu odnaleźć swoje miejsce.

– Niespotykane gdzie indziej połączenie: centrum 
miasta a zarazem cisza i spokój. Piękna i odnawia-
jąca się architektura, przestrzenne mieszkania w 
przystępnych cenach. Dostęp do urzędów, placó-
wek oświaty i kultury oraz park w środku miasta 
– wszystko w zasięgu ręki czy raczej nóg. A żeby 
wyjechać w góry, wystarczy wsiąść w miejski auto-
bus. Pokochaliśmy to miejsce. Dołączcie do nas… 
–  wyjaśniają Olha i Sławomir Zatwardniccy, 
którzy przeprowadzili się do Wałbrzycha i wy-
brali Śródmieście. Dodają to tego –  Śródmieście 
jest sercem Wałbrzycha i mamy nadzieję, że będzie 
tętnić życiem. Pierwsze przebłyski nadchodzących 
zmian już widać. Zarówno nasza rodzina (my i 
czwórka naszych dzieci), jak i wielu naszych znajo-
mych cieszy się z faktu zamieszkania właśnie tutaj. 
Jaskółką wiosny są również starania władz nasze-
go miasta zmierzające do wykrzesania ze Starówki 
pełni potencjału.

Zainteresowanie na wałbrzyskim rynku nieru-
chomości koncentruje się na tzw. wielkiej płycie 
w dzielnicach: Piaskowa Góra i Podzamcze. Na co 
powinni zwrócić uwagę kupujący, aby dostrzec 
walory Śródmieścia?

– Zwolennicy mieszkania w centrum chwalą sobie 
bezpośrednią dostępność wszystkich udogodnień 
związanych z miejskim stylem życia. W zasięgu ręki 
są przedszkola, szkoły każdego szczebla, ośrodki 
zdrowia, pogotowie i szpital, a także wiele instytu-
cji publicznych. W Wałbrzychu możemy pochwalić 
się także atrakcyjną infrastrukturą turystyczną, 
pięknie zrewitalizowanym Parkiem Sobieskiego, 
licznymi instytucjami kultury, bogatym życiem „po 
godzinach”, które zapewniają dwa teatry (Lalki i 
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Aktora oraz Dramatyczny), filharmonia, Biuro Wy-
staw Artystycznych, Stara Kopalnia, Biblioteka pod 
Atlantami, czy Centrum Aktywności Lokalnej. W 
najbliższych latach Śródmieście czekają kolejne in-
westycje miejskie, między innymi budowa centrum 
przesiadkowego Wałbrzych Centrum oraz plany 
rewitalizacyjne wspólnot mieszkaniowych, rozwija 
się baza lokali gastronomicznych. Jednym słowem 
Śródmieście to serce Miasta. Aktualnie są tu dużo 
niższe ceny zakupu mieszkań niż np. na Piaskowej 
Górze czy Podzamczu. Wiele z lokali mieszkalnych 
będących w ofercie biur nieruchomości to prze-
stronne powierzchnie z dużymi możliwościami 
aranżacyjnymi i niepowtarzalnym klimatem za-
bytkowych kamienic – odpowiada Justyna Pi-
chowicz, Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta 
w UM w Wałbrzychu.

Ilustracją do tego artykułu są zdjęcia mieszkania 
w Śródmieściu, które udostępnił Zbigniew Ma-
churski. 

Ta dzielnica Wałbrzycha będzie jeszcze się zmie-
niać, czeka ją wiele remontów, modernizacji i aby 
dopełnić rewitalizacji, będzie gościnnie witała 
nowych mieszkańców.

– Śródmieście zmienia się na naszych oczach. 
Zagospodarowanie i poprawienie jakości prze-
strzeni publicznych, ograniczenie niskiej emi-
sji, rewitalizacja kolejnych kilkudziesięciu bu-
dynków mieszkalnych, utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości, centrum przesiadkowe przy 
Placu na Rozdrożu, działania aktywizujące spo-
łeczność lokalną – to plany Gminy Wałbrzych na 
najbliższe lata. Priorytetem będzie rewitaliza-
cja społeczna i zmiana wizerunku Śródmieścia 
wśród mieszkańców Wałbrzycha. Pierwsze Targi 
„Wałbrzyski Rynek Nieruchomości” wpisują się w 
te działania i uzupełniają bogatą ofertę wałbrzy-
skiej Starówki, w myśl idei powrotu do Centrum 
– wyjaśnia Justyna Pichowicz.

Redakcja  EKOpraktyczni.pl

Zapraszamy do serca Wałbrzycha,  
to najlepszy sposób, aby przekonać się, jak pięknieje.



AGNIESZKA HUNDERT-WAWRZYNIAK
ARCHITEKT WNĘTRZ
członek Stowarzyszenia Asocjacja Ars Longa 
kurator wystaw artystycznych, twórca 
ukończona Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydział Techniczno-Artystyczny 
od 1998 roku prowadzi pracownię Architektury wnętrz w Wałbrzychu

www.ArchitekturaWnetrz.eu

Czym wyróżnia się wnętrze dobrze zaprojekto-
wane? Dobrze zaprojektowane wnętrze jest jak system 
naczyń połączonych. W skład tego systemu wchodzą min.: 
ergonomia, warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dać budynki, oddziaływanie światła, złudzeń optycznych. 
Projektowanie wnętrz, szczególnie kuchni i łazienki, zo-
bowiązuje Architekta do znajomości branży elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej oraz budowlanej. 
Drugim etapem jest wykończenie – dekoracja. Również 
wymusza na architekcie wnętrz znajomości historii wzor-
nictwa, sztuki, stylów i panujących trendów.

Architekt wnętrz czy projektant, dekorator bez 
uprawnień? Szeroka wiedza z zakresu architektury, bu-
downictwa i historii stylów, wzornictwa, pozwala architek-
towi wnętrz zaoferować Inwestorowi usługę kompleksową 
– projekty wizualizacje, dokumentacja techniczna i nadzór 
autorski. Architekt wnętrz przeprowadzi analizę wstępną 
na podstawie dokumentacji wykonawczej, budowlanej już 
na pierwszym spotkaniu. Odpowie na pytania związane ze 
zmianą elementów stałych takich jak np. ściany. Zapropo-
nuje szereg różnych rozwiązań zgodnie z warunkami tech-
nicznymi. Nie narazi Inwestora na dodatkowe koszty, które 
mogą wynikać z niepoprawnie wykonanych projektów. 
Często rażącego braku podstawowej wiedzy, który wyka-
zują osoby bez wykształcenia kierunkowego.

Czym są projekty – wizualizacje? Są to projekty, które 
w sposób realistyczny ukazują projektowane wnętrza. Ko-
rzystamy z profesjonalnych programów, które w zaawan-
sowany i szczegółowy sposób prezentują finalny efekt prac 
projektowych. Programy pozwalają nam projektować 
wyposażenie i materiały, które są dostępne na rynku – po-
cząwszy od okładzin do obrazów.

Czemu służy dokumentacja techniczna? Zaakcep-
towane przez Państwa projekty – wizualizacje, mogą zo-
stać poszerzone o dokumentację techniczną – czyli rysunki 
wykonawcze, sporządzone dla każdej z branż (elektrycznej, 

wod/kan, wentylacyjnej, grzewczej, bu-
dowlanej ). Opisy i zestawienia ilościowe 
materiałów, kosztorysy, itd. co pozwala 
wykonać prace remontowo-budowlane 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Czemu służy nadzór autorski? 
Na Państwa życzenie, jako usługę 
dodatkową, oferujemy  nadzór au-
torski, prowadzony w toku realizacji 
inwestycji. Co oznacza, że dbamy o 
zgodność rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z wcze-
śniej sporządzoną dokumentacją tech-
niczną. Mają Państwo wtedy pewność, 
że wszelkie powstałe w wyniku prac 
wykonawczych wątpliwości, zostaną 
przez nas wyjaśnione i uzupełnione.  

W zakres usługi wchodzą również wyjazdy w celu doko-
nania zakupów materiałów i wyposażenia wnętrz.

Czy Architekt wnętrz powinien brać pod uwagę 
Państwa pomysły? Oczywiście! Możecie Państwo być 
współautorem swoich aranżacji wnętrz przy naszej pomo-
cy i wsparciu technicznym. Z założenia uważamy, że pro-
jektujemy dla Państwa, bo to Wy będziecie tam mieszkać.

Czy polecamy wykonawców i sklepy z wypo-
sażeniem wnętrz? Na Państwa życzenie wskażemy 
firmy godne polecenia, z którymi pracowaliśmy podczas 
innych inwestycji. Posiadamy kontakty do firm, które 
realizują duże inwestycje oraz do indywidualnych wy-
konawców, którzy podejmują się małych realizacji min.:  
 
 
i wielu innych.

https://www.ArchitekturaWnetrz.eu


Firma SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami działa na rynku od roku 2004. Głównym 
profilem działalności jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, za-
równo budynków nowych (developerskich) jak i budynków starszych będących poprzed-
nio zasobem gminnym lub należącym do spółdzielni mieszkaniowych. W chwili obecnej 
zarządzamy ponad 80 nieruchomościami o łącznej powierzchni  prawie 90 000 m2. 

58-300 Wałbrzych, Moniuszki 3
telefon: 74 66 66 646, e-mail: sidom@sidom.pl

www.sidom.pl

• W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody usprawniające ob-
sługę nieruchomości – m.in. profesjonalne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin. 

• Pozyskujemy środki pomocowe dla wspólnot (dotacje, kredyty, premie z BGK, dofi-
nansowania z Unii Europejskiej itp.) 

• Nadzorujemy przeprowadzane remonty.
• Doradzamy i uczestniczymy w procesie projektowania.
• Prowadzimy księgowość i sprawy techniczne.

Rynek 7Moniuszki 12-14

Gdańska 3Moniuszki 12-14

Moniuszki 12-14

Moniuszki 32
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Zadatek  
– forma zabezpieczenia umowy

Zadatek w obrocie gospodarczym pełni funkcję sankcji, w sytuacji, gdy jedna osoba nie 
wywiązuje się z zawartej umowy, albo uchyla się od jej wykonania. Znajduje on zastosowa-
nie zwłaszcza wówczas, gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości – przy zawarciu umowy 
przedwstępnej.

Pojęcie „zadatku”, skutki 
zastrzeżenia zadatku w umowie

Zadatek ma istotne znaczenie zwłaszcza wów-
czas, gdy umowa pomiędzy stronami nie docho-
dzi do skutku z winy jednej ze stron. W świetle 
przepisu art. 394 § 1 k.c., w sytuacji niewykonania 
umowy przez jedną ze stron druga strona może 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umo-
wy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a je-
żeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie 
wyższej. Odstąpienie od umowy z powodu jej 
niewykonania nie wiąże się zatem z koniecznością 
wyznaczania osobie dającej zadatek dodatkowe-
go terminu. Wystarczające będzie złożenie odpo-
wiedniego oświadczenia, w którym wskaże się – w 
zależności od sytuacji – iż zachowuje się przed-
miot zadatku, albo zażąda się jego dwukrotności.

Zaletą zastrzeżenia zadatku pozostaje brak 
konieczności wykazania szkody w sytuacji, gdy 
realizuje się uprawnienia wynikające z zadatku. 
Brak szkody, który skutkowałby brakiem możli-
wości uzyskania odszkodowania na zasadach 
ogólnych – nie wpłynie bowiem na możliwość 
zatrzymania zadatku, albo na skuteczność żą-
dania jego podwójnej wysokości.

W sytuacji wykonania umowy – zadatek ulega 
zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go 
dała. Jeżeli zaś zaliczenie to nie jest możliwe – za-

datek ulega zwrotowi. W 
przypadku zaś, gdy umo-
wa ta zostanie rozwiąza-
na, bądź brak wykonania 
umowy nastąpi na skutek 
okoliczności, za które z 
żadna stron nie ponosi 
odpowiedzialności, albo 
ponoszą za nie odpowie-
dzialność obydwie strony 
– zadatek winien zostać 
zwrócony na rzecz osoby, 
która go dała, a roszcze-
nie o kwotę odpowiada-
jącą dwukrotności jego 
wysokości nie znajduje 
zastosowania.
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Zauważenia wymaga jednak okoliczność, iż – 
zgodnie z zasadą swobody umów – strony mają 
możliwość uregulowana kwestii związanych z 
zadatkiem w inny sposób, niż zostało to przewi-
dziane w przepisach ustawy kodeks cywilny.

Do zastrzeżenia zadatku może dojść w przy-
padku każdej umowy. Zadatek może występo-
wać w formie pieniężnej, albo w formie niepie-
niężnej (rzeczowej), jednak ta druga postać jest 
znacznie rzadziej stosowana w praktyce. Przepi-
sy nie określają również, jaką wysokość winien 
mieć zadatek – pozostaje to zatem w gestii stron, 
jednakże jego wysokość nie może być wyższa niż 
wartość świadczenia głównego, na jakie opiewa 
umowa.

Zadatek przy sprzedaży nieruchomości

Istota zadatku sprawia, iż często jest on wy-
korzystywany w przypadku zawarcia umowy 
przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W 
treści takiej umowy strony określają warunki,                  
od których spełnienia uzależnia się zawarcie 
umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. 
W sytuacji, gdy strona nie zrealizuje warunków 
określonych w umowie przyrzeczonej, należy 
przyjąć, iż umowa nie została wykonana z jej 
winy. Wówczas druga strona ma możliwość za-
chowania otrzymanego zadatku – o ile został on 
zastrzeżony.

Wskazać jednak należy, iż samo zastrzeżenie w 
treści umowy, iż zadatek zostanie dany, nie 
jest wystarczające, aby możliwym 
było żądanie jego zwrotu. Zada-
tek winien bowiem zostać realnie 
wręczony – podczas zawarcia 
umowy przedwstępnej, 
bądź po zawarciu umowy, 
w terminie oraz w sposób 
(gotówka, przelew) uzgod-
nionym przez strony.

Zadatek, a zaliczka

Należy wyraźnie rozgraniczyć pojęcie zadat-
ku od pojęcia zaliczki. Bowiem – choć zaliczka 
stanowi świadczenie pieniężne na poczet ceny 
czy tez wynagrodzenia, w przypadku, gdy nie 
dojdzie do zawarcia umowy, albo odstąpi od niej 
któraś ze stron, pobrana, tytułem zaliczki kwota, 
stanowi świadczenie nienależne (art. 410 § 2 k.c.). 
Osoba, która dokonała wpłaty zaliczki, ma zatem 
roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia 
– bowiem strona, która odstępuje od umowy 
wzajemnej, obowiązana jest do zwrotu drugiej 
stronie wszystkiego, co otrzymała ona na mocy 
zawartej umowy. Ponadto, może ona żądać szko-
dy wynikłej z braku wykonania zobowiązania. 
Zaliczka nie zabezpiecza tym samym wykonania 
umowy w sposób, w jaki czyni to zadatek. 

Mimo że znaczenie powyższych pojęć pozo-
staje diametralnie różne – w praktyce odpowiedź               
na pytanie, do jakiego zastrzeżenia doszło w 
konkretnym przypadku nie jest łatwa, bowiem są 
one stosowane zamiennie. Należy jednak pamię-
tać, iż nie bez znaczenia dla późniejszych skut-
ków pozostaje, czy strony zastrzegające zapłatę 
z góry określonej kwoty posłużą się pojęciem 
zadatku, czy też innym terminem.

Przedawnienie roszczeń z tytułu zadatku

Do roszczeń z tytułu zadatku znajdują zastoso-
wanie ogólne terminy przedawnienia określone 

w przepisie art. 118 k.c., a zatem – co do zasa-
dy – termin 10-letni. W sytuacji, gdy roszcze-

nie o zwrot zadatku pozostaje w związku 
z prowadzeniem działalności gospodar-

czej – przedawnia się z upływem 3 lat 
od daty jego wymagalności, a za-

tem od daty, w której został on / 
winien on zostać 

przekazany.
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Do wynajęcia atrakcyjny lokal gastronomiczny o powierzchni łącznej 350 m2 usytuowany na Starym Mieście w Wałbrzychu, blisko Rynku!
Lokal w pełni wyposażony w sprzęty kuchenne, barowe, stoły itd. Lokal składa się z: toaleta damska,  męska, korytarz , hol, sala ok 20 
m, sala ok 25m, bar, kuchnia ze zmywakiem, magazyn na gotowe produkty, magazyn na warzywa, magazyn z toaleta dla personelu, szatnia 
oraz toaleta z natryskiem, sala ok 20 m, sala ok 40 m, sala ok 40 m, sala ok 30 m - pomieszczenie do wykończenia.

Powierzchnia całkowita: 350 m2

Cena najmu: 3.000 zł / miesiąc

Do sprzedaży lokal mieszkalny, położony na 3 piętrze w 3 piętrowym budynku. Składający się z 1 pokoju i kuchni. Mieszkanie do 
kapitalnego remontu. W bliskiej odległości przystanki autobusowe, sklepy, szkoła, kościół. 

Lokalizacja: Wałbrzych, Śródmieście
Powierzchnia całkowita: 30 m2

Cena: 20.000 zł / 667 zł/m2

Lokal do generalnego remontu.

Kontakt do maklera prowadzącego: Mateusz Rambacher 502 66 55 04

58-309 Wałbrzych (MRÓWKOWIEC), ul. Broniewskiego 73/307, tel. 513 130 023, 74 640 11 73
www.sukcesnieruchomosci.pl

Na sprzedaż trzy pokojowe,w pełni rozkładowe mieszkanie w wałbrzyskim Śródmieściu o powierzchni 90 m2. Nieruchomość usytu-
owana na 1 piętrze w trzypiętrowej kamienicy. Składa się z: 3 pokoi, w tym salon 28 m2, kuchni ze spiżarką oraz wyjściem na balkon, 
łazienki, osobno wc i przedpokoju. Ogrzewanie gazowe 
piecem dwufunkcyjnym. Na podłogach stylowe deski 
oraz glazura. Wymieniona instalacja elektryczna.

Do mieszkania przynależą dwie duże piwnice. 
Idealne na biuro, gabinet lub kancelarię.

58-300 Wałbrzych Marii Konopnickiej 1, tel. +48 535 416 014
www.panorama.net.pl

Na sprzedaż oferujemy lokal w centrum Wałbrzycha, położony w niedalekiej odległości od Placu Magistrackiego. Nieruchomość składa 
się z: głównej sali sprzedaży, pomieszczenia biurowego, małego pomieszczenia magazynowego, ciemnego zaplecza dla pracowników 
oraz toalety z oknem. Lokal parę lat temu przeszedł generalny remont, zostały wymienione instalacje, dostosowane również pod sieci 
komputerowe, okna, wstawione rolety antywłamaniowe.  W bliskiej odległości od lokalu liczne punkty usługowe, Urząd Miasta, Staro-
stwo Powiatowe, Rynek.

Lokalizacja: Wałbrzych, Śródmieście
Powierzchnia całkowita: 52 m2

Cena: 99.000 zł / 1.904 zł/m2

Pragniemy zaprezentować Państwu nietuzinkowe, trzypokojowe mieszkanie położone w zabytkowej kamienicy na terenie starego miasta 
Wałbrzycha, znajduje się ono w jednej z urokliwych uliczek blisko Rynku oraz pl. Magistrackiego. Mieszkanie składa się z trzech niezależnych, 
jasnych pokoi, dużego przedpokoju oraz kuchni z łazienką.  Ogrzewanie c.o. gazowe, nowe okna, podłogi oraz instalacje. Pięknie zachowana, 
oryginalna stolarka drzwiowa!  Meble kuchenne pozostają w cenie mieszkania.

Nieruchomość jest dwustronnie rozkładowa 
- idealnie nadaje się na biuro bądź kancelarię!
Klatka schodowa po kapitalnym remoncie.
Powierzchnia całkowita: 100,36 m2

Powierzchnia użytkowa: 86,3 m2

Cena: 160.000 zł / 1.594,26 zł/m2

Cena do zdecydowanej negocjacji!
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Dwupoziomowe mieszkanie w okolicach rynku. Mieszkanie znajduje się w kamienicy 2-rodzinnej która wraz z dru-
gą kamienicą tworzy jedną wspólnotę mieszkaniową. Budynki zostały kompleksowo wyremontowane, ogrodzone i 
monitorowane. Bardzo ładny dziedziniec. Mieszkanie składa się z 2-ch poziomów, na pierwszym poziomie znajduje się 

salon z otwartą kuchnią (30 m2) oraz przedpokój, na drugim poziomie 3 pokoje oraz duża łazienka i przedpokój. Mieszkanie komfortowe, 
bardzo ciche. Do mieszkania przynależny jest garaż (20.000 zł). Garaż znajduje się w tym samym budynku co mieszkanie.

Lokalizacja: Wałbrzych - Śródmieście
Pow. całkowita 75,7 m2

Cena: 215.000 PLN / 2.840,16 zł/m2 

LMP Nieruchomości - Wałbrzych, Kasztelańska 60, tel. 696 26 92 35

Mieszkanie o powierzchni 62m2 w Wałbrzyskim Rynku. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, w tym salonu otwartego na kuchnie - kuchnia 
w zabudowie, przedpokoju, dużej garderoby, łazienki z WC. Mieszkanie przeszło generalny remont,  wykończone w nowoczesnym stylu.

Lokalizacja: Wałbrzych - Śródmieście
Pow. całkowita 62 m2

Cena: 169.000 PLN / 2725,81 zł/m2

Do sprzedania lokal o powierzchni 68m² w willowej okolicy na Śródmieściu. Lokal do remontu , z poniemiecką stolarką okienna i 
drzwiową, którą można odrestaurować. Ogrzewanie gazowe centralne. Przestronne 3 pokoje z łazienką i toaletą.W jednym z pokoi male 
pomieszczenie idealne na garderobę.  W najlepszym momencie do aranżacji własnej niedużym nakładem finansowym.  Taka okazja nie 
zdarza się często, ponieważ lokal znajduje się w świetnej lokalizacji, obok park, przedszkole, szpital oraz sklepy w zasięgu ręki.  Do lokalu 
przynależy piwnica 2,5m².

Lokalizacja: Wałbrzych - Śródmieście
Pow. całkowita 70,5 m2

Cena: 139.000 PLN / 1.971,63 zł/m2

 58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego 29/1, tel. 887-338-002, e-mail: biuro@m3-swidnica.pl

Do sprzedania obszerne mieszkanie w spokojnej części Śródmieścia Wałbrzycha, do wprowadzenia. Mieszkanie usytuowane jest 
na pierwszym piętrze kamienicy, solidne drzwi wejściowe z domofonem, zadbana klatka schodowa. Na powierzchnię lokalu – 54,60 m²  
wchodzi : duży pokój, obszerna widna kuchnia, łazienka połączona z toaletą oraz przedpokój z szafą w zabudowie. Do lokalu przynależą 
dwie piwnice. Mieszkanie kilka lat temu przeszło gruntowny remont. Wymieniono wszystkie instalacje. Wysoki standard wykończenia, na 
ścianach i sufitach płyty gipsowe, a w kuchni, przedpokoju i toalecie wykończone glazurą ceramiczną, okna PCV. Niskie koszty utrzyma-
nia. Zużycie gazu na poziomie 100 złotych miesięcznie. 

Lokalizacja: Wałbrzych - Śródmieście
Pow. całkowita 54,6 m2

Cena: 85.000 PLN / 1.556,78 zł/m2

Do sprzedaży przepiękne, stylowe , przestronne, słoneczne i rozkładowe mieszkanie w samym centrum Wałbrzycha, w dzielnicy 
Śródmieście. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze solidnej kamienicy. Budynek po remoncie dachu, elewacji i klatki schodowej, 
wymieniono wszystkie instalacje i nie wymaga wkładu finansowego. W skład mieszkania wchodzą: cztery duże pokoje (w chwili obecnej 
jeden pełni funkcje pokoju stołowego, dwa salony oraz sypialnia - do dowolnej aranżacji), kuchni, łazienki połączonej z toaletą, przed-
pokoju (osobne wejście z tego pomieszczenia do każdego z w/w pomieszczeń), dwóch spiżarek (w tym jedna wykorzystywana jako 
pomieszczenie gospodarcze – możliwość usytuowania tu garderoby ). Mieszkania posiada balkon oraz loggie, przynależą do niego dwie 
komórki piwniczne i jedna na strychu.
 
Lokalizacja: Wałbrzych - Śródmieście
Pow. całkowita 130,65 m2

Cena: 229.000 PLN / 1.752,77 zł/m2
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Historia Cersanit III S.A rozpoczęła się w 2001 r.  
W niespełna 10 miesięcy od momentu rozpo-
częcia inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej powstała fabryka z moż-
liwościami produkcyjnymi 9 mln m2 płytek ce-
ramicznych.

Z czasem okazało się, iż moce produkcyjne 
nie wystarczają aby zaspokoić potrzeby rynku.  
W roku 2003 uruchomiono produkcję w drugim 
zakładzie, który oprócz zwiększenia ilości pro-
dukowanych metrów kwadratowych pozwolił 
na wdrożenie nowych technologii. 

Wychodząc na przeciw klientowi, właściciele 
firmy zdecydowali się na kolejną inwestycję i 
w ten sposób otworzono trzeci już zakład pro-
dukcyjny. W roku 2004 Spółka osiągnęła moce 
produkcyjne 19 mln m2 stając się jednym z naj-
większych operatorów w tej branży. 

Od czerwca 2017 roku planowane jest urucho-
mienie kolejnej nowoczesnej linii technolo-

NOWOCZESNY                                 
 III S.A.

Cersanit III S.A. jest jednym z wiodących producentów płytek ceramicznych i gresów w Polsce. 
Produkcja odbywa się w trzech zakładach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
Wałbrzycha, dzięki czemu przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. 

gicznej, w związku z czym zwiększenie zatrud-
nienia w Cersanit III S.A. 

Proces rekrutacji się już rozpoczął. Poszuku-
jemy pracowników do pracy na produkcji. 
Gwarantujemy pracę w międzynarodowym 

środowisku, młodym i dynamicznym zespole. 
Możliwość realizacji własnych pomysłów i cią-
głego rozwoju. U Nas otrzymasz pracę pełną wy-
zwań, samodzielną i odpowiedzialną. Oferujemy 
bogaty pakiet socjalny dla pracowników i ich 
rodzin, opiekę medyczną oraz pakiet OK System. 

Nie zwlekaj!   
Dołącz do Nas! 

Aplikacje można złożyć na adres:  
rekrutacja.walbrzych@cersanit.com.pl 

lub bezpośrednio w siedzibie firmy  
Cersanit III S.A.  

w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21.

Robot – „FANUC” Urządzenie do nacinania płytek „ANCORA”
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ATRAKCYJNA
PRACA 
na produkcji od zaraz 
WAŁBRZYCH

Oferujemy umowę o pracę, premie,  
dodatek absencyjny, dofinansowanie do posiłków.

Informacje pod nr tel.: 725-251-413
Wyślij SMS o treści praca a oddzwonimy z ofertą.
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Rewitalizacja Wałbrzy-
skich zdegradowanych 
dzielnic to proces za-
początkowany kilkanaście 
lat temu. Gmina Wałbrzych 
jako jedna z pierwszych 
w kraju uchwaliła Gmin-
ny Program Rewitaliza-
cji na lata 2016-2025, 
który opracowany zo-
stał w reżimie Ustawy o 
rewitalizacji z 2015 r., przy aktywnym 
udziale społeczeństwa. Biuro ds. Re-
witalizacji Miasta UM w Wałbrzychu, 
w ramach umowy z Ministerstwem 
Rozwoju, realizuje od niemal roku 
projekt pilotażowy pn. „Finansowe i 
planistyczne narzędzia w programo-
waniu i wdrażaniu Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” 
współfinansowany ze środków UE, 
w ramach PO PT. Głównym tematem 
projektu jest planowanie przestrzen-
ne, a tematami wspierającymi miesz-
kalnictwo oraz finansowanie działań 

rewitalizacyjnych. Istot-
nym zagadnieniem 
jest wsparcie wspólnot 
mieszkaniowych w za-

kresie remontu/odnowy 
wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, 
które ubiegały się o 
pozyskanie wsparcia 
finansowego UE w ra-
mach RPO WD. Biuro 

realizuje także szereg działań wspie-
rających lokalną społeczność, m.in. 
zatrudniono dwie streetworkerki, 
które mają za zadanie wzmacnianie 
kapitału społecznego sześciu rewi-
talizowanych dzielnic Wałbrzycha, 
uruchomiono program mikrograntów 
na aktywizację środowisk lokalnych, 
utworzono partnerstwa lokalne na 
podobszarach rewitalizacji, a także or-
ganizuje się liczne akcje społeczne, w 
tym kawiarenki obywatelskie, spacery 
historyczne i urodziny ulic, na które 
serdecznie zapraszamy. 



https://www.facebook.com/SunoTravel




Mamy rozwiązanie 
na Twoje mieszkanie

PROSTY KREDYT MIESZKANIOWY

Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego 
Banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości 
w Banku dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A., na stronie internetowej bzwbk.pl oraz pod 
numerem infolinii 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 20.03.2017 r.

BZWBK_reklama_HIPO_160x235_20170526.indd   1 26.05.2017   12:56

Zapraszamy do 1 Oddziału w Wałbrzychu: 
Izabela Lipińska; tel. kom.: 661 122 660 
Katarzyna Gostomska, tel. kom.: 512 727 690 
ul. Chrobrego 7, 58-300 Wałbrzych
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Nowe bezczynszowe mieszkania na osiedlu
przy parku sportowymw Świebodzicach,

2Metraże do 78 m ,
Mieszkania z ogródkami i balkonami
w małych wspólnotach
(tylko od 6 do 9 mieszkań w budynku),
Osiedle z pełną infrastrukturą przy parku,
szkole, przedszkolu i aquaparku.

GENIALNIE PROSTY WYBÓR
Domy wielorodzinne w wypoczynkowej części

Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach
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Nowe bezczynszowe mieszkania na osiedlu
przy parku sportowymw Świebodzicach,

2Metraże do 78 m ,
Mieszkania z ogródkami i balkonami
w małych wspólnotach
(tylko od 6 do 9 mieszkań w budynku),
Osiedle z pełną infrastrukturą przy parku,
szkole, przedszkolu i aquaparku.

GENIALNIE PROSTY WYBÓR
Domy wielorodzinne w wypoczynkowej części

Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach
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Zapraszamy do kontaktu: Marta Hołub-Rabęda, doradca ds. sprzedaży 
ratalnej, tel.: 723 684 416, e-mail: marta.holub-rabeda@alior.pl

Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej  
Klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl. 
Informacja handlowa wg stanu na 12.06.2017 r.

EKO-RATY

RATY NA REMONT

ROBISZ REMONT? 
MATERIAŁY 
I WYPOSAŻENIE 
KUPISZ NA RATY
RATY NA REMONT to kredyt ratalny 
przeznaczony na sfinansowanie modernizacji 
domu lub lokalu mieszkalnego.  
W ratach możesz zapłacić m.in. za: 

   materiały budowlane, pokrycia dachowe;

   systemy grzewcze i wentylacyjne;

   wyposażenie kuchni i łazienek, meble.

SFINANSUJ SWOJE 
EKO-POTRZEBY! 
EKO-RATY to kredyt ratalny 
przeznaczony na finansowanie zakupu 
instalacji związanych z ekologicznym 
pozyskiwaniem ciepła i energii.  
Na EKO-RATY możesz kupić:

   instalacje solarne, systemy 
fotowoltaiczne; 

    pompy ciepła, indukcyjne 
generatory ciepła;

   małe elektrownie wiatrowe, 
rekuperatory.

ALI 072 17 Kredyty Ratalne 160x235.indd   1 13/06/2017   16:20
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W REALIZACJI OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH 
SZEREGOWYCH i WOLNO STOJĄCYCH  
PRZY ULICY WIOSENNEJ W WAŁBRZYCHU RUSINOWA

POSIADAMY WOLNE LOKALE USŁUGOWE  
NA PARTERZE BUDYNKU WIELORODZINNEGO  
W WAŁBRZYCHU PODZAMCZE PRZY ULICY BLANKOWEJ   
(53A o pow. 118,75 m2 i 53B o pow. 56,44 m2 - istnieje możliwość połączenia) 

W PRZYGOTOWANIU NOWA INWESTYCJA 
BUDYNEK WIELORODZINNY Z WINDAMI  
i GARAŻEM PODZIEMNYM W WAŁBRZYCHU PODZAMCZE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWY
DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
 
58-309 WAŁBRZYCH, UL. DR. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZ 109 A
TEL. 74 666 14 14, 74 841 74 48    •    e-mail: list@sbdj.pl

www.sbdj.pl
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SPÓŁDZIELNIA BUDOWY
DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
 
58-309 WAŁBRZYCH, UL. DR. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZ 109 A
TEL. 74 666 14 14, 74 841 74 48    •    e-mail: list@sbdj.pl

Centrum Budowlane

• DACHY 
• ELEWACJE 
• MURY

ZAPRASZAMY
DO NOWEJ SIEDZIBY

Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 1

W-ch, ul. Armii Krajowej 1
tel: 74 849 69 29



W każdym z nich znajdzie tysiące materiałów, 
narzędzi i akcesoriów. Paleta możliwości, jakie 
firma oferuje klientom, jest praktycznie nie-
ograniczona. Wzbogaca ją fachowe doradztwo 
profesjonalnych handlowców.

Budują z PSB
Zaspokojenie, a nierzadko także pobudzanie 

potrzeb klientów budujących i remontujących 
domy to jeden z głównych celów właścicieli i pra-
cowników firmy.  Rokrocznie pozyskują 150-200 
inwestorów indywidualnych oraz firm budowla-
nych korzystających z rozbudowanej oferty firmy. 
Klienci wybierają wyroby służące upiększaniu 
mieszkań i domów. W tym ostatnim zakresie biura 
projektowe PAGAZU pomagają klientom zapro-
jektować własną łazienkę czy kuchnię. Zaintere-
sowani otrzymują również możliwość zwizualizo-
wania projektu elewacji czy podjazdu i przestrzeni 

wokół domu. Ofertę wzbogaca usługa montażu 
okien fasadowych, drzwi, podłóg czy bram gara-
żowych.

Z myślą o firmach
Do grona swoich kluczowych klientów PAGAZ 

zalicza wykonawców budowlanych. Działy bu-
dowlane w Kamiennej Górze, Wałbrzychu i Ja-
worze powstały specjalnie dla nich. W Centrach 
Budowlanych Profi dominują profesjonalne na-
rzędzia, techniki mocowań, odzież ochronna, ma-
teriały konstrukcyjne, izolacyjne, chemia budow-
lana, sucha zabudowa. Komputerowe mieszanie 
farb i tynków umożliwia dostęp od ręki aż do 1000 
kolorów. Obok kompleksowego zaopatrzenia PA-
GAZ oferuje firmom wykonawczym limit kupiecki 
oraz terminowe płatności, unikatowe rabaty, do-
radztwo techniczno-handlowe, kosztorysowanie i 
specjalistyczny transport.

Dla firm i klientów indywidualnych
Historia firmy PAGAZ to przykład sukcesu osiągniętego konsekwencją i systematyczną pracą. Z 
małego producenta kostki brukowej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku PAGAZ stał się 
dziś firmą prowadzącą markety budowlano-dekoracyjne oraz największym dystrybutorem ma-
teriałów budowlanych w regionie. Firma zatrudnia ponad 100 osób i obsługuje mieszkańców 
trzech powiatów. Kto buduje lub remontuje dom, kto urządza ogród lub działkę obowiązkowo 
odwiedza któryś z pięciu sklepów firmy.

PSB Pagaz Krzeszów
ul. Św. Jadwigi Śląskiej 2
58-405 Krzeszów
tel.: 698 696 450
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 7:00-18:00
Sobota: 8:00-16:00

PSB Pagaz Lubawka
ul. Przyjaciół Żołnierza 4
58-420 Lubawka
tel.: 698 696 453
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-14:00

PSB Pagaz Kamienna Góra
ul. Spacerowa 1E
58-400 Kamienna Góra
tel.: 698 696 449
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 7:00-18:00
Sobota: 7:00-15:00

PSB Profi i Mrówka
ul. Skarżyska 2
(obok Galerii Victoria)
58-300 Wałbrzych
tel. 698 696 454 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 7:00-19:00
Sobota: 7:00-16:00

PSB Profi i Mrówka
ul. Kuziennicza 10A
59-400 Jawor
tel.: (76) 87 02 061 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 7:00-17:00
Sobota: 8:00-16:00

O szczegóły pytaj w placówkach:

www.pagaz.com.pl

PAGAZ




