
Wałbrzych, 22.10.2020

Sprawozdanie z inauguracyjnego posiedzenia społecznego zespołu ds. opracowania 
wkładu do TPST Subregionu Wałbrzyskiego.

Społeczny  zespół,  powołany  przez  Prezydenta  Wałbrzycha  wybrał  podczas  pierwszego
posiedzenia ze swojego grona Przewodniczącego i trzech Wiceprzewodniczących. Informacje
nt. temat znajdują się w dokumencie – skład członków zespołu. 

W trakcie dyskusji nad kształtem TPST Subregionu Wałbrzyskiego, który jako jedyny region
powęglowy, różni się w zakresie problemów i wyzwań jakie dotykają pozostałe regiony ujęte
w zakresie wsparcia FST (proces transformacji dopiero się tam rozpoczyna), ustalono, że za
przygotowanie  diagnozy  sytuacji  społeczno-gospodarczo-przyrodniczej  TPST  Subregionu
Wałbrzyskiego odpowiada Pan Andrzej Kosiór. Powoła on grupę złożoną z członków zespołu,
która wspólnie dokona kwarendy dostępnych opracować, przeanalizuje je i przygotuje wsad
do diagnozy. 

Biorący  udział  w  dyskusji  o  kształcie  TPST  dla  naszego  subregionu  zwracali  uwagę  na
następujące kwestie.

Prezes DARR Sławomir Hunek przypomniał o dokumentach strategicznych, jakie powstały po
likwidacji  DZW  –  pierwszej  strategii  rozwoju  Wałbrzycha,  monografii  dawnego  DZW,
kontrakcie terytorialnym dla samorządów DZW – jako istotnych źródłach diagnozy.

Panowie  Kazimierz  Kmak  i  Robert  Podolski  zadeklarowali  pomoc  w  materiałach  które
pomogą w opisie stanu rozwoju społeczno- gospodarczego dawnego DZW po decyzji o jego
likwidacji.

Pan Krzysztof Brzozowski zwrócił uwagę, że pomostem  między przeszłością a przyszłością
subregionu  w  którym  uwidaczniają  się  potrzebne  działania  i  inwestycje  jest  tkanka
mieszkaniowa – budynki. Rewitalizacja, termomodernizacja, wymiana pieców, instalacja OZE,
realizacja procesu samowystarczalności energetycznej – wpisują się w potrzeby i wyzwania
oraz ambicje związane z dekarbonizacją regionu. 

Profesor  Mirosław  Miller  zaproponował  aby  osią  TPST  byli  mieszkańcy  i  ich  potrzeby
rozumiane  jako  :  jakość  życia  (zdrowie,  przyroda,  zanieczyszczenie  powietrza);  edukacja
(kompetencje  zawodowe  których  subregionowi  brakuje),  infrastruktura  społeczno-
gospodarcza;  walory endogeniczne – będące mocnym potencjałem do smart  specjalizacji
subregionu, wokół których można budować biznes i rozwijać nowoczesne gałęzie gospodarki,
opartej na walorach przyrodniczych, niewykorzystany potencjał biogospodarki która może
stać się silnym wyróżnikiem subregionu i podnieść jego konkurencyjność. 

Radosław Gawlik zwrócił uwagę na ambicję – deklaracja o dekarbonizacji samorządowców
Subregionu Wałbrzyskiego, cele które korespondują z wyzwaniami klimatycznymi przed jaki



stoi  EU. Rekomendował  aby tworząc TPST dekarbonizacja  stała  się  mocnym i  widocznym
poprzez zaproponowane działania, wyróżnikiem. 

Potrzebne jest patrzenie na TPST z perspektywy 2030, 2040 i 2050. TPST musi nawiązywać
do Programu Zielony Ład i proponować taki rozwój subregionu aby transformacja społeczno
– gospodarcza uwzględniała cele klimatyczne i przejście z modelu energetycznego opartego
na paliwach kopalnych ku zapewnieniu wystarczalności energetycznej opartej na OZE. 

Zdaniem Profesora Mirosława Millera najistotniejszym w TPST nie jest głęboka i  wnikliwa
analiza tylko kierunkowy plan działań taktowany jako forma instrukcji.

Przewodniczący Zespołu Pan Radosław Gawlik wspólnie z 3 Wiceprzewodniczącymi opracują
plan  pracy  zespołu  oraz  ramowy  harmonogram  z  podziałem  na  główne  rozdziały  TPST,
których przygotowaniem zajmą się mniejsze grupy powołane ze składu zespołu. 
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