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OTWARCIE 
10 sierpnia, w przestrzeni B-10 Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się oficjalne 

otwarcie wałbrzyskiego City Lab’u, który powstał on z inicjatywy Gminy Wałbrzych. Widząc zaangażowanie oraz zapał 
uczestników I Wałbrzyskiego Software Hackathonu Prezydent Miasta Wałbrzycha Doktor Roman Szełemej 
zadeklarował, że powstanie w mieście przestrzeń, w której będzie można realizować projekty technologiczne przy 
wsparciu mentorów. City Lab jest właśnie takim miejscem. 

Celem działania B-10 City Lab jest wspieranie wałbrzyskiej branży IT przez zapewnienie przestrzeni 
do pracy, wymiany doświadczeń oraz współpracy. Jednocześnie miejsce to przeznaczone jest dla młodych twórców - 
programistów, mechaników, mechatroników, robotyków i ludzi zajmujących się wielorakimi innymi pokrewnymi 
dziedzinami. To tu przedsiębiorcy, naukowcy, wdrażający start-up’y będą mogli rozwiązać, przy pomocy technologii, 
konkretne problemy, na przykład projektować aplikację dla mieszkańców Wałbrzycha, usprawniać procesy 
logistyczne w Urzędzie Miasta, rozwijać dotychczasowo funkcjonujące rozwiązania i usługi. 

W B-10 można liczyć na tematyczne 
zajęcia, spotkania, konsultacje z mentorami oraz 
na przestrzeń do samodzielnej lub grupowej 
pracy nad projektami technologicznymi. 
W  przestrzeni dostępny jest bezprzewodowy 
internet, miejsce do pracy dla grup, przestrzeń 
do  projektowania wizualnych aspektów 
rozwiązań technologicznych, do prowadzenia 
zajęć i spotkań. Użytkownicy będą mogli 
korzystać ze skanerów 2D i 3D (ten ostatni jest 
jednym z najbardziej zaawansowanych w Polsce) 
monitorów oraz narzędzi w specjalnym 
warsztacie „makerspace”. Przestrzeń jest otwarta i może być modyfikowana i doposażana zgodnie z potrzebami 
użytkowników. Może być miejscem gdzie kilka osób pracuje samodzielnie, może być salą wykładową, przestrzenią 
do pracy w kilku grupach. Wyposażenie, zgodnie z ideą hackerspace, pochodzić będzie od sponsorów, ale także 
z domowych warsztatów. 

City Lab wpisuje się w działania prowadzone przez Gminę Wałbrzych prowadzące do rozwoju idei 
SmartCity. To tutaj będą projektowane i testowane nowe rozwiązania, ułatwiające życie w mieście. 
Implementowanie nowych rozwiązań ma być dla ich twórców drogą do pogłębiania współpracy z miastem 
oraz do rozpoczynania swojej kariery w branży IT. Program Smart City jest i będzie realizowany na wielu polach. Dla 
City Lab istotne jest aby Wałbrzyszanie mieli przestrzeń do  współtworzenia swojego, nowczesnego miasta. 
Współpraca Gminy Wałbrzych z firmą Nokia daje perspektywę dalszego rozwoju miejsca. Dzięki niej osoby i firmy 
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korzystające z City Lab będą miały dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań oraz doświadczonych mentorów. 
Jednocześnie zaangażowanie wałbrzyskich firm IT daje podstawę pod przygotowanie młodych uczestników 
do skutecznego wejścia w rynek IT tu, w Wałbrzychu. 

City Lab to przede wszystkim społeczność zbudowana dookoła technologii, nowych rozwiązań oraz 
twórczego patrzenia na różne problemy. To bezpieczne miejsce na konsultacje, dyskusje pracę i dzielenie się jej 
efektami. Aby dołączyć do społeczności zapraszamy do skorzystania z naszej strony citylab.walbrzych.eu. 
Tam  pojawią się informacje o cyklicznych spotkaniach, również dzięki stronie można zgłosić swój projekt 
do realizacji lub po prostu sprawdzić co się aktualnie dzieje w B-10. 

Kontakt: 
citylab.walbrzych.eu 
kontakt@citylab.walbrzych.eu 
fb.com/b10citylab 
m.me/b10citylab 

http://fb.com/b10citylab
https://m.me/b10citylab

