Wydarzenia w 2018 roku
WYSTAWA ZDJĘĆ Z CHIŃSKIEGO MIASTA ZHUHAI
W maju 2018 r. Gdynię odwiedziła delegacja oficjalna z zaprzyjaźnionego miasta Zhuhai.
Głównym powodem wizyty był udział w wernisażu wystawy fotograficznej prezentującej różne
oblicza Zhuhai oraz naturalne krajobrazy tej części Chin, prezentowanej w Miejskiej Informacji
Turystycznej w Gdyni. Wystawie zdjęć towarzyszyły warsztaty chińskiej kaligrafii. Gości
przywitała pani Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, z którą przedstawiciele
Zhuhai dyskutowali nad możliwymi kierunkami współpracy. Delegacja miała okazję bliżej
poznać nasze miasto. Odwiedziła m.in. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i Muzeum
Emigracji.
Gdynia i Zhuhai podpisały 17 maja 2017 r. umowę o współpracy na zasadzie miast
zaprzyjaźnionych, w ramach której oba miasta zdecydowały się na rozwijanie współpracy m.in.
w dziedzinie gospodarki, przedsiębiorczości, nauki i technologii, kultury, edukacji i turystyki,
sportu oraz ochrony środowiska.
WIZYTY STUDYJNE DELEGACJI UKRAIŃSKICH
W maju i wrześniu 2018 r. Gdynię odwiedzili przedstawiciele ukraińskich samorządów i
instytucji. Wizyta majowa odbyła się w ramach projektu Akademia Przywództwa „DOBRE –
Decentralization Offering Better Results and Efficiency” i obejmowała m.in. tematykę pracy gminy
w kierunku pozyskania nowych inwestorów, planowania strategicznego i rozwoju miasta, kwestii
podatkowych, współpracy międzygminnej, pracy z młodzieżą i zaangażowania mieszkańców w
sprawy gminy. Wrześniowa wizyta studyjna była realizowana przy współpracy z Europejskim
Instytutem na rzecz Demokracji i skupiła się na przybliżeniu kwestii m.in. gdyńskiej tematyki
rowerowej, rozwiązań przestrzeni publicznej miasta Gdyni, gdyńskich inicjatyw związanych z
aktywnością młodych ludzi, gdyńskich inicjatyw społecznych, programu ”Gdynia Rodzinna”,
zarządzania kryzysowego i gdyńskiego modelu transportu publicznego. Goście zwiedzili
również nasze Miasto.
WIZYTA STUDYJNA UNIJNYCH KOORDYNATORÓW W GDYNI
W dniu 11.06.2018 r. w Gdyni odbyła się wizyta unijnych koordynatorów Kurta Bodewiga i
Briana Simpsona, zajmujących się korytarzem Bałtyk-Adriatyk oraz autostradami morskimi. Wraz
z nimi do Gdyni przyjechali przedstawiciele siostrzanego miasta Karlskrony i stowarzyszenia
Baltic Link oraz regionu Blekinge.
Celem wizyty studyjnej była prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu transportowego
Gdyni, obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu
Gdynia – Karlskrona (Szwecja) – w ciągu korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.W trakcie
wizyty podpisano polsko-szwedzkie porozumienie na rzecz starań o wydłużenie korytarza
transportowego z Gdyni w głąb Szwecji w ramach projektu TENTacle.
VI KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ "JUTRO MIASTA" ORAZ GDYŃSKA LETNIA
SZKOŁA URBANISTYKI

W dniach 20-22.06.2018 r. w Gdyni odbył się VI Kongres Urbanistyki Polskiej pod hasłem „Jutro
miasta”. W kongresie udział wzięło blisko 400 osób, prelegentami byli polscy i zagraniczni
projektanci przestrzeni miejskiej, architekci i samorządowcy. Przez trzy dni debatowano o
kierunkach, w jakich powinny zmierzać miasta, o partycypacji czy polityce miejskiej, o tym jakie
działania należy podjąć na szczeblu lokalnym, krajowym czy europejskim, by jakość życia w
miastach była lepsza.
VI Kongres Urbanistyki Polskiej obejmował nie tylko panele dyskusyjne, ale także szereg
wydarzeń towarzyszących. Wystawa plenerowa „Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce w XXI
wieku” była okazją do zapoznania się z głośnymi projektami urbanistycznymi z ostatnich lat.
Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym był przegląd prac fotograficznych laureatów „Konkursu
na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”.
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W ramach kongresu zorganizowano dla uczestników sesje mobilne, które były okazją do
omówienia wybranych zagadnień na przykładach usytuowanych w przestrzeni miejskiej w
Gdyni. Zorganizowano 12 debat plenerowych, poruszały one zagadnienia takie jak: „Mieszkanie
Plus a rozwój przestrzenny miast”, „Przekaz wizualny w przestrzeni miejskiej”, „Przyszłość
małych miast", „Port w (wielkim) mieście”, „Błękitna Infrastruktura”, „Przestrzeń dla wszystkich”,
„Miasto na wsi”, „Rewitalizacja czy face-lifting?”, „Nowe twarze przemysłu”, „Urban Food i
Guerrila Gardens — czy miasto przyszłości nas wyżywi?”, „Land Value Capture as a Funding
Source for Infrastructure”.
Kongresowi TUP towarzyszyła trzecia już edycja warsztatów Gdyńskiej Letniej Szkoły
Urbanistyki, które odbyły się w dniach 16-19.06.2018 r. W wydarzeniu wzięli udział młodzi
urbaniści z całego świata, którzy przez kilka dni pracowali nad innowacyjnymi pomysłami,
uwzględniającymi świeże spojrzenie na temat.
KONKURS WASHINGTON BUSINESS WEEK
Konkurs Gdynia Business Week adresowany był do pełnoletnich uczniów gdyńskich szkół
średnich, którzy zainteresowani są tematyką przedsiębiorczości oraz dobrze znają język
angielski. Ich zadaniem było przedstawienie w tym języku własnego pomysłu na biznes z
dowolnej branży. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostały trzy najlepsze pomysły.
Zwycięzcy wzięli udział w amerykańskiej edycji programu Business Week organizowanej na
kampusie Seattle University, która odbyła się w dniach 29 lipca - 3 sierpnia 2018 r. Konkurs
zorganizowany został dzięki współpracy Miasta Gdyni i Seattle-Gdynia Sister City Association.
Jego celem było: kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, doskonalenie
wiedzy ekonomicznej, przygotowanie do wyzwań współczesnego świata, a także promowanie
współpracy międzynarodowej, przyjaznych relacji między mieszkańcami Gdyni i Seattle oraz
efektów współpracy między miastami.

WIZYTA HARCERZY POLONIJNYCH
W sierpniu 2018 r. Gdynię odwiedzili harcerze polonijni z Białorusi i Ukrainy. Wydarzenie
zostało zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska Oddział
Pomorski. Grupa poznała historię naszego Miasta oraz zwiedziła gdyńskie atrakcje turystyczne,
w tym ORP Błyskawicę, Dar Pomorza, Akwarium Gdyńskie i Centrum Nauki Experyment. Dzięki
takim wizytom młodzież polonijna odwiedzająca Gdynię ma również możliwość ćwiczenia
języka polskiego w praktyce.
WIZYTA W GDYNI PRZEDSTAWICIELI SZANGHAJSKIEGO BIURA OCHRONY
ŚRODOWISKA
W dniu 16.11.2018 r. Gdynię odwiedziła delegacja z Shanghai Environmental Protection Bureau
(Szanghajskie Biuro Ochrony Środowiska). Jest to biuro koordynujące politykę związaną z
szeroko pojętą ochroną środowiska. Jednym z jej elementów jest dbanie o stan lasów, które w
Chinach zajmują tylko ok. 12% powierzchni kraju. Szanghaj od lat walczy z problemem małego
zalesienia i dużego zanieczyszczenia powietrza. Władze miasta powołały specjalny zespół
mający na celu znalezienie rozwiązań mogących uchronić metropolię przed katastrofą
ekologiczną. Kluczem do tego jest właśnie troska o lasy i zieleń w mieście. Z delegacją z
Szanghaju spotkali się przedstawiciele władz Gdyni oraz Biura Ogrodnika Miasta. Delegacji z
Szanghaju przewodniczyła Cai Jingiping, dyrektor generalna Zarządu Szanghajskiego Biura
Ochrony Środowiska. Delegacja odwiedziła m.in. gdyński InfoBox, gdzie zapoznała się z
historią ochrony środowiska w Polsce, strategią zarządzania lasami komunalnymi i przykładami
realizacji. Delegaci odwiedzili także lasy Nadleśnictwa Gdańsk.
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