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Zaproszenie do przywództwa w Regionie Morza Bałtyckiego  
 
XIV Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich 
Växjö, Szwecja, 24–27 października 2017 
 
Niemal 300 polityków wysokiego szczebla, urzędników miejskich, innych ekspertów i przedstawi-
cieli młodzieży weźmie udział w XIV Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich, w dniach 24 
– 27 października 2017 w szwedzkim mieście Växjö. Tematem konferencji jest "Przywództwo dla 
przyszłości – miasta jako liderzy miasta jako liderzy glokalnego rozwoju". Konferencja jest również 
sesją rocznicową z okazji 25-lecia ZMB, założonego w 1991 roku w Gdańsku.  
 
W obliczu fundamentalnych wyzwań, którym Europa musi dziś sprostać, takich jak wzrost populizmu i 
nacjonalizmu, Konferencja Generalna ZMB ma szczególnie podkreślić przywiązanie miast regionu bałtyc-
kiego do europejskich wartości, takich jak wolność, demokracja, trójpodział władzy, równość, tolerancja i 
różnorodność. Ponad 60 przedstawicieli młodzieży z regionu Morza Bałtyckiego będzie miało okazję dys-
kutować nt. zaangażowania młodych ludzi w rozwój miast i regionu. 
 
- XIV Konferencja Generalna ZMB Växjö mówi o przywództwie i miastach torujących drogę w różnych 
dziedzinach życia, takich jak wspieranie start-upów, zapobieganie marginalizacji młodzieży czy przeciw-
działanie zmianie klimatu. Jednak nasza odpowiedzialność jako miast i regionów jest dużo większa, mu-
simy zaangażować się w budowę Europy jutra, której fundamentem będzie zaufanie i wartości demokra-
tyczne, gdzie głos zwykłych obywateli jest brany pod uwagę. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy teraz 
międzynarodowej współpracy, a ZMB, jako wiodąca sieć współpracy między miastami w północnej Euro-
pie, stanowi dla takiej wymiany naturalną platformę. Nasz styl pracy to poszukiwanie praktycznych roz-
wiązań, a nie tylko piękne słowa – mówi Per Bødker Andersen, Prezydent ZMB. 
 
Sesje plenarne będą transmitowane na żywo na www.bit.ly/ubc-youtube,  w środę, 25 października, o 
15.30 – 17.30 i 13.30 – 15.00 i czwartek, 26 października, o 09.00 – 10.30, 11.00 – 13.00 i 16.00-17.15. 
Dostępne będą również filmy z sesji plenarnych. 
 

Prelegenci z regionu i Europy 
 
Konferencja Generalna będzie gościć wysokich rangą prelegentów, takich jak Karl-Heinz Lambertz, Pre-
zydent Komitetu Regionów, Lena Ek, Starszy Konsultant w Fundacji Sustainable Seas i była Minister 
Środowiska Szwecji, Peter Schenk, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Euro-
pejskiej, Krista Kampus, Starszy Konsultant/Przewodniczaca Baltic 2030 w Radzie Państw Morza Bał-
tyckiego, Anne Stenros, Dyrektor Projektowania w Helsinkach, Alessandro Cenderello, Partner Zarzą-
dzający dla instytucji europejskich w Ernst & Young, Shirin Reuvers, Menadżer Miast w CDP, Pärtel-
Peeter Pere, Prezes  Future Place Leadership, czy  Edgar Nazarenus i Vincent Weseloh z agencji  
Capufaktur. 
 
Jako mówcy i paneliści wystąpią też burmistrzowie i prezydenci miast członkowskich ZMB, a także inni 
przedstawiciele Związku. Wśród głównych mówców znajdą się Per Schöldberg, Zastępca Burmistrza 
Växjö, Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Jørgen Kristiansen, Zastępca Burmistrza 
Kristiansand, Gunars Ansins, Zastępca Burmistrza Miasta Liepaja, Jaana Simula, Dyrektor Departa-
mentu Kultury Miasta Pori, Wolfgang Röttgers, Radny Miasta Kiel, Rasa Šnapštienė, Zastępca Burmi-
strza Kowna, Carina Svensson, Przewodnicząca Rady ds. Środowiska Miasta Malmö, Jyrki Myllyvirta, 
Burmistrz Lahti, Mantas Jurgutis, Radny Miasta Kowna, and Oliver Rosengren, Wiceburmistrz Växjö. 

http://www.bit.ly/ubc-youtube
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Växjö – “The Greenest City in Europe”, zwycięzca nagrody European Green 
Leaf 2018 
 
Växjö, miasto-gospodarz XIV Konferencji Generalnej ZMB, to ekscytujące połączenie idyllicznego mia-
steczka, miasta uniwersyteckiego i centrum rozrywki. Dynamicznie rozwija się tu przedsiębiorczość, uni-
wersytet, praca na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim to wyjątkowa energia i ambicja 
sprawiają, że Växjö jest dziś silnym regionalnym ośrodkiem w centralnej części południowej Szwecji. 
 
- Växjö jest zaszczycone mogąc gościć XIV Konferencję Generalną ZMB. Burmistrzowie i lokalni liderzy 
są częścią rozwiązania dla otwartego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego, a my, jako przy-
wódcy, musimy użyć naszej władzy dla pozytywnego rozwoju całego regionu. Nasza misja wykracza poza 
granice naszych miast – podkreśla Bo Frank, Przewodniczący Rady Miasta Växjö. 
 
Dynamika wzrostu gospodarki Växjö jest porównywalna do największych szwedzkich miast. Jest ono 
także znane ze swojej polityki dotyczącej ochrony środowiska. 
 
- Zrównoważony rozwój jest kwestią priorytetową w Växjö.  Mamy długą tradycję współpracy z innymi 
podmiotami w naszej gminie i na świecie, która przyczynia się do rozwoju naszego miasta. Dziesięć lat 
temu, nasze osiągnięcia dały nam tytuł  ‘The Greenest City in Europe', a kilka miesięcy temu przyznano 
nam nagrodę 'European Green Leaf Award' 2018. 
 
 

Konferencja Młodzieży ZMB podkreśla rolę młodych ludzi w procesie podej-
mowania decyzji 
 
Równolegle do Konferencji Generalnej ZMB Komisja ZMB ‘Youthful Cities’ organizuje Konferencję Mło-
dzieży z ponad 60 uczestnikami. Projekt jest częściowo finansowany przez program Erasmus + i zrzesza 
młodych ludzi z 13 miast w regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Celem konferencji jest praca nad takimi zagadnieniami, jak uczestnictwo, migracja i przywództwo. Ponadto 
jej uczestnicy będą aktywnie brać udział w Konferencji Generalnej ZMB przedstawiając swój punt widzenia 
na omawiane tam kwestie. Konferencja będzie okazją do  wymiany poglądów i doświadczeń.  
 
Podczas sesji w środę, 25 października, młodzież otrzyma od Komisji ZMB różnorodne zadania i problemy 
do rozwiązania. Komenarze do nich oraz możliwe rozwiązania zostaną przedstawione przez młodzież na 
Sesji Plenarnej “Listening to the Voices of Tomorrow” (‘Słuchanie głosów jutra’). 
 
 
Więcej informacji 

 Związek Miast Bałtyckich: info@ubc.net / www.ubc.net   

 Strona Konferencji Generalnej ZMB: www.vaxjo.se/ubc  
 
Śledź ZMB w mediach społecznościowych: 

 Twitter: www.twitter.com/UBC_BSR   

 Facebook: www.facebook.com/UnionoftheBalticCities/   

 LinkedIn: Union of the Baltic Cities (UBC) 

 YouTube: www.bit.ly/ubc-youtube 

Kontakty z miediami: Irene Pendolin, Communications Manager, ZMB, irene.pendolin@ubc.net  / +358 
40 848 6242.  
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