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Drugie Targi Nieruchomości Budownictwa to świetna okazja
do zaprezentowania walorów wałbrzyskiego Śródmieścia.
Zaprezentują się biura nieruchomości, instytucje, firmy.
Biuro Rewitalizacji wraz Prezydentem miasta Wałbrzycha dr Romanem
Szełemejem przy wsparciu Ekopraktyczni.pl (Hornet 4 Spółka z o.o.) namawiamy mieszkańców Wałbrzycha do zachwytów nad pięknem naszego miasta. Życzymy wszystkim miłej zabawy. W magazynie prezentujemy
wszystkich, którzy wspierają nasze wydarzenie. A wszystkich Państwa namawiamy do uruchomienia w każdym z nas pokładów energii dla lokalnego patriotyzmu. Wałbrzych górą !
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Rewitalizacja po wałbrzysku
Wałbrzyskie Śródmieście, a przede wszystkim okolice Rynku, zdają się
„wracać do życia”. Pojawiają się tu nowe restauracje, kawiarnie. O zmianach
w Śródmieściu rozmawiamy z Justyną Pichowicz, Kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu.
Co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat dzięki czemu, możemy dostrzegać te zmiany w naszym
mieście?
Ożywienie centrum miasta i jego rewitalizacja jest jednym
z kluczowych wyzwań stojących przed obecnymi władzami
Wałbrzycha. Gmina Wałbrzych systematycznie realizuje programy mające na celu rozwiązanie bolączek Śródmieścia. W
ramach rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia wykonano już
renowację kamienic, modernizację przestrzeni publicznej
(Plac Kościelny, Pasaż Gdański, Plac Teatralny), modernizację
drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia,
modernizację dróg gminnych prowadzących do Śródmieścia,
a także monitoring wizyjny. Obecnie realizowane są kolejne
projekty rewitalizacyjne, które wpływają na wygląd i atrakcyjność centrum miasta. Modernizacje kolejnych kamienic,
szeroka oferta instytucji kultury, nowe kawiarnie i restauracje przyciągają mieszkańców i turystów do Śródmieścia,
co doprowadzi w efekcie do społecznego i gospodarczego
ożywienia centrum miasta. Także organizowane przez Biuro
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego spacery historyczne pozwalają mieszkańcom poznać historię dzielnicy oraz
zachęcają do spędzania tu wolnego czasu.
Spotkania obywatelskiej kawiarenki to cykl wydarzeń, które pozwalają na rzeczywistą komunikację
mieszkańców i UM w sprawach – dla wałbrzyszanek i
wałbrzyszan zdaje się najważniejszych – czyli o tym,
jak się żyje w naszym mieście i co zrobić, aby żyło się
lepiej. Jakie znaczenie mają dla Biura Rewitalizacji te
spotkania i co wnoszą?
Kawiarenki obywatelskie są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i są jednym z kroków
w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dla
Biura wszystkie pomysły, uwagi, sugestie są cenne. Staramy
się brać wszystkie pod uwagę przy realizacji planów rewitalizacyjnych. Kawiarenki organizowane są raz w miesiącu i
skupiają coraz większą liczbę mieszkańców. Jest to dla nas

o tyle cenne, że dostrzegamy większe zaangażowanie
w realizację małych, lokalnych projektów, uczestnictwo w
wydarzeniach rewitalizacyjnych. Realizowane przez Gminę
Wałbrzych działania mają na celu wzmocnienie kapitału
społecznego zdegradowanych obszarów, wspomóc budowę
odpowiedzialnej i świadomej wspólnoty.
Dlaczego warto zamieszkać w Śródmieściu i czy możemy mówić o planach dotyczących tej dzielnicy, które
w przyszłości mogą zwiększyć zainteresowanie ewentualnych mieszkańców?
Szeroki wachlarz propozycji z zakresu kultury i sztuki,
znaczna poprawa estetyki kamienic i relatywnie niskie ceny
mieszkań, dostęp do edukacji na wszystkich szczeblach, hale
sportowe, ścieżki rowerowe, boiska szkolne, bliskość urzędów, służby zdrowia i przede wszystkim duża ilość terenów
zielonych z parkiem Sobieskiego na czele – to podstawowe
atuty mieszkania w wałbrzyskim centrum.
W czerwcu tego roku poznamy dodatkowo wyniki ankiet,
które prowadzone były w ostatnich tygodniach wśród ponad
tysiąca mieszkańców Wałbrzycha w ramach pilotażowego projektu rewitalizacji. W ramach „Diagnozy preferencji
mieszkaniowych mieszkańców Wałbrzycha” prosiliśmy
wałbrzyszan o ich potrzeby i oczekiwania wobec warunków
mieszkaniowych. Badania prowadzone przez zewnętrzną firmę finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
umowy Gminy Wałbrzych i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W ich wyniku mają powstać wnioski, które odpowiedzą
m.in. na pytania: jakie czynniki są przyczyną obecnego stanu
rynku mieszkaniowego?, jakie działania są konieczne, aby
pobudzić rynek mieszkaniowy? Jakie czynniki decydują o
chęci lub niechęci zamieszkania w Śródmieści, czy innych
tzw. „starych” dzielnic Wałbrzycha, które są objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Raport posłuży Gminie odpowiednio
ukierunkować strategię gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji miasta jako
przestrzeni atrakcyjnej do zamieszkania zgodnie
z oczekiwaniami wszystkich grup społecznych
mieszkańców, a także pobudzenie rynku nieruchomości – przede wszystkim w Śródmieściu.

Zielone serce miasta
Chyba każda wałbrzyszanka i każdy wałbrzyszanin traktuje za oczywiste, że w środku
miasta znajduje się 32 ha park położony na wzgórzach. Jednak o ilu miastach możemy powiedzieć, że „też tak mają”? Park imienia Króla Jana III Sobieskiego – bo tak
brzmi pełna nazwa – jest miejscem wyjątkowym i wartym częstego odwiedzania.

Między Śródmieściem, Nowym Miastem i Starym Zdrojem park o leśnym charakterze wypełnia
centralną część Wałbrzycha, jest jego zielonym
sercem. Znajdziemy tu blisko 110 gatunków drzew
i krzewów.
Położony jest na trzech wzgórzach. Najwyższe –
bo 510 m n.p.m. to Wzgórze Parkowe. Pierwotna
nazwa odwoływała się do miejskich szubienic, które
znajdowały się na tym wzgórzu. Kolejne to Wzgórze
Schillera (508 m n.p.m.), na którym wybudowano
Harcówkę oraz Wzgórze Goethego (508 m n.p.m.).
Niezbędna i wyczekiwana rewitalizacja parku
przypadła na lata 2012-2013. Do Sobieskiego
„wrócili” mieszkańcy. Oświetlenie, monitoring i
wiele innych inwestycji – takich jak ścieżka edukacyjna, plac zabaw oraz plac do ćwiczeń – zachęcają,
aby często odwiedzać to miejsce. Znajdziemy tu
między innymi: korty tenisowe, boisko do gry w

pétanque, stoły do tenisa stołowego, szachownice, punkty
widokowe czy informacyjne.
Park Sobieskiego to doskonałe miejsce do biegania, tu
między innymi organizowane są biegi pod hasłem „Biegaj Zapobiegaj”. Także w tym parku mogą rywalizować o
podium amatorzy kolarstwa górskiego. Wiosną i latem
można spotkać tu uprawiających jogę.
Możemy spodziewać się, że już niedługo poznamy
nową odsłonę schroniska Harcówka, które właśnie przechodzi poważną modernizację. To właśnie idealne miejsce, jeśli chcemy w letni dzień, patrząc na wałbrzyskie
Śródmieście zjeść obiad czy delektować się kawą.
Do Sobieskiego „wraca życie” także dzięki corocznym
Rodzinnym Piknikom Ekologicznym. W czerwcu czeka nas
czwarta edycja tej imprezy. Będzie ekologicznie, rodzinnie a to wszystko w wyjątkowym miejscu. Zapraszamy 16
czerwca, od godziny 11.00 do 18.00 do Ogrodu Różanego
w Parku Sobieskiego.

Vaillant oferuje systemowe rozwiązania

grzewcze wspomagające walkę ze smogiem!
Polskie powietrze od wielu lat nie spełnia minimalnych
standardów jakości. Za fatalną jakość powietrza, którym
oddychamy, w dużej mierze odpowiada tzw. niska emisja
zanieczyszczeń pochodząca głównie z kotłów i pieców na
paliwa stałe.
Najwyższy czas aby działać i wymieniać stare piece węglowe na nowe! Zyskujesz przy tym zdrowie dla
siebie, swoich najbliższych, oszczędności i czyste powietrze.
Vaillant wspiera walkę ze smogiem, oferując rozwiązania: energooszczędne i ekologiczne urządzenia oraz
doradztwo, a także wsparcie profesjonalnego zespołu. Jako
uznany producent systemów grzewczych łączy tradycję z innowacyjnymi, energooszczędnymi systemami.
Nowoczesne kotły gazowe i energooszczędne pompy
ciepła to niższe rachunki za ogrzewanie, bezpieczeństwo,
komfort i poczucie słusznie podjętej decyzji.
Do wyboru jest kilka technologii:
• kondensacyjne kotły gazowe
• pompy ciepła (głównie typu powietrze-woda)
• kotły węglowe klasy V lub kotły spełniające wymogi
Ekoprojektu (poza gminą Kraków, gdzie obowiązuje zakaz
montażu kotłów na paliwa stałe).
Oferta produktowa Vaillant to gazowe kotły kondesacyjne, pompy ciepła, rekuperacja oraz fotowoltaika

Przykładowe urządzenia rekomendowane przy modernizacji domu/mieszkania:
ecoTEC pure VC/VCW

Jedno i dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny

Gazowy kocioł kondensacyjny, jedno- i dwufunkcyjny, z
zamkniętą komorą spalania. Kocioł doskonale sprawdza się
w nowych budynkach oraz do zastąpienia starszych kotłów
bez odzysku ciepła ze spalin.
Więcej o produkcie tutaj. (https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-pure-vc-vcw-42888.html
ecoTEC plus VC/VCW

Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem i regulatorem

Skorzystaj z dotacji!
W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)
lokalne jednostki samorządowe przygotowały programy dofinansowania, np. wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Na stronach biuletynu
informacji publicznej urzędów miast umieszczone są informacje na temat lokalnych programów wsparcia. Przykłady: www.
bip.krakow.pl; www.bip.warszawa.pl; www.bip.katowice.eu
Nie przegap swojej szansy - złóż wniosek! Więcej
(https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/
informacje-ogolne/smog-krakow/
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Więcej o produkcie tutaj. (https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-plus-vc-1216.html
Gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła to
najczystsze i najbardziej opłacalne formy ogrzewania mieszkań i domów.

Możesz śledzić nas na Facebooku i YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCOBiZTIQGe7MmsZFj4_hBsQ
https://www.facebook.com/VaillantPL/

POŻYCZKA DLA DUETÓW

W ROLACH GŁÓWNYCH:

ON, ONA
I OBNIŻKA

WSZYSTKICH KOSZTÓW

Zapraszamy:
Wałbrzych, ul. Słowackiego 25

RRSO 9,99%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 28 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 34 568,55 zł, oprocentowanie zmienne: 6,36%, całkowity koszt kredytu:
6568,55 zł (w tym: prowizja: 1989,19 zł (6,63%), odsetki: 4579,36 zł), 54 równe, miesięczne raty w wysokości 640,16
zł. Kalkulacja została dokonana na 9.04.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania
zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. O pożyczkę mogą
ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy,
a maksymalny 60 miesięcy. Oprocentowanie i prowizja obniżone w stosunku do standardowych warunków. Oferta bez
ubezpieczenia. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.
pl. Akceptujemy dochody klientów mieszkających w Polsce uzyskiwane w zagranicznej firmie z tytułu umowy o pracę,
świadczonej na terytorium Niemiec lub Czech. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

centrum
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Rynek 21
Wałbrzych
577525009
Rynek 38
Świdnica
535525009
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Wszystkich dodatkowych informacji udzieli agent prowadzący - Ewelina Popławska
tel. 513 130 023 • e-mail: e.poplawska@sukcesnieruchomosci.pl

Wałbrzych, Śródmieście • cena: 72.000 zł
2 pokoje / 51,9 m2 / 2p , ilość pięter: 3

Na sprzedaż bardzo atrakcyjny lokal mieszkalny usytuowane w dzielnicy Śródmieście.
Mieszkanie bardzo
jasne Popław
"OLSukces"
Ewelina
oraz dwustronne o powierzchni 48 m2 składa się z dwóch pokoi, widnej kuchni w zabudowie, łazienki z WC oraz
przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica 3,90m2 oraz część ogrodzonego strychu. Nieruchomość wymaga remontu co umożliwia własną adaptację wnętrz. Łazienka po remoncie. W budynku wstawiono nowe okna,
dach, rynny, klatka schodowa odświeżona. Bardzo dobra lokalizacja. W pobliżu Rynek, urzędy, przedszkola, gimnazjum, szkoły wyższe, komunikacja miejska. Niskie koszty eksploatacji. Polecam i zapraszam na prezentację.

Oferta nr: SCS-MS-2346

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli agent prowadzący - Marlena Włochal
Tel. 502 668 974 • e-mail: m.wlochal@sukcesnieruchomosci.pl
"OLSukces" Ewelina Popławska

Oferta nr: SCS-MS-3329
Wałbrzych, Śródmieście • cena: 269 000 zł
3 pokoje
/ metraż: 68 m2 / parter
MIESZKANIE

NAŚródmieście
SPRZEDAŻ
Wałbrzych,

Oferuję na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 68 m2 położone w centrum miasta w pobliżu Parku Sobieskiego.
2 wysokim parterze w dwupiętrowej
Dla osób 2
ceniących
sobie spokój,
ciszę oraz piękno
przyrody. Położone
pokoje
/ metraż:
51,9000
mna
/ cena: 72 000 zł
kamienicy. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, przestronnego salonu z otwartą
kuchnią, łazienki,Ewelina
toalety oraz Popław
"OLSukces"
przedpokoju. Kuchnia w pełni wyposażona w sprzęt AGD. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 7m2.
, ilość
pięter:
3 duża umywalka z szafką, bidet.
Łazienka z natryskiem typu deszczownica, 2p
w eleganckiej
glazurze,
duże lustro,
W mieszkaniu na ścianach gładzie i regipsy, na podłogach wysokiej jakości kafle, w pokojach panele. Wymienione
Na
sprzedaż
bardzo
atrakcyjny
lokal
mieszkalny
w dzielnicy
Śródmieście.
wszystkie
instalacje.
Z tyłu kamienicy
znajduję
się teren
zielony wraz zusytuowane
miejscami parkingowymi
należącymi
do
wspólnoty
mieszkaniowej.
Mieszkanie
godne
polecenia!
Polecam
i
zapraszam
na
prezentację.
Mieszkanie bardzo jasne oraz dwustronne o powierzchni 48 m2 składa się z dwóch pokoi,

Oferta nr: SCS-MS-3329

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

widnej kuchni w zabudowie, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy
piwnica 3,90m2 oraz część ogrodzonego strychu. Nieruchomość wymaga remontu co
umożliwia własną adaptację wnętrz. Łazienka po remoncie. W budynku wstawiono nowe
okna, dach, rynny, klatka schodowa odświeżona. Bardzo dobra lokalizacja .W pobliżu
Rynek, urzędy, przedszkola, gimnazjum, szkoły wyższe, komunikacja miejska. Niskie koszty
eksploatacji.

Polecam i zapraszam na prezentację.

Wałbrzych, Śródmieście
3 pokoje

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli
2
agent
/ metraż: 68
mprowadzący
/ cena: 269 000

zł

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 5 • 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 2
tel. 74 842 12 84, 74 666 68 14, 601 570 621, 601 655 705 • biuro@sowa.nieruchomosci.pl

Oferta MS-17187
Wałbrzych / Dzielnica Śródmieście
Rodz. budynku kamienica
Ilość pokoi 4
Powierzchnia 90 m2
Piętro /Ilość pięter 1p /2
Cena 259 000 PLN
Stan prawny Własność
Na sprzedaż polecam mieszkanie w topowej części wałbrzyskiego Śródmieścia (okolice Batorego). Wnętrze gotowe do zamieszkania, wykończone wysokiej jakości materiałami. Zabudowa kuchenna wyposażona we wszystkie
sprzęty AGD oraz system samodomykający marki Blum.
Mieszkanie o powierzchni 90 m2, skłądające się z 4 pokoi,
kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. W sypialniach duże
zabudowane szafy. Całość ogrzewana nowym piecem
gazowym firmy Termet + kominkiem znajdującym się w
salonie. Do mieszkania przynależy ogródek oraz piwnica.
Bardzo dobra lokalizacja, w pobliżu centrum i parku Sobieskiego, dużo zieleni dookoła.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR
58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 5 • 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 2
tel. 74 842 12 84, 74 666 68 14, 601 570 621, 601 655 705 • biuro@sowa.nieruchomosci.pl

Oferta MS-18367
Wałbrzych / Dzielnica Śródmieście
Rodz. budynku budynek z cegły
Ilość pokoi 4
Powierzchnia 101,2 m2
Piętro /Ilość pięter 1p /3
Cena 199 000 PLN
Stan prawny Własność
Oferuję do sprzedaży 4-pokojowe, rozkładowe mieszkanie
wraz z widną kuchnią i łazienką z WC w spokojnej i zielonej
części Śródmieścia. Mieszkanie kilka lat temu przeszło remont. Wymienione są instalacje gazowe wraz z centralnym
gazowym ogrzewaniem, elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. Okna nowe PCV dwuszybowe. Na podłogach gres i
panele, na ścianach gładzie gipsowe. Czysta i zadbana klatka schodowa, spokojne sąsiedztwo. Mieszkanie usytuowane jest na I piętrze w kilkurodzinnym budynku.
CENA PODLEGA NEGOCJACJOM!
Polecam i zapraszam na prezentację.
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