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Podczas konferencji 25 regionów i miast partnerskich w Nanning,
przedstawiciele Elbląga zaprezentowali nasze miasto i możliwości współpracy. - Chiny to druga
największa gospodarka na świecie i największy eksporter. Co ważniejsze jest to gospodarka
bardzo ekspansywna, zdobywająca nowe przestrzenie, także w Unii Europejskiej, dlatego
myśląc o rozwoju warto z Chinami współpracować – mówił Grzegorz Nowaczyk Prezydent
Elbląga.
Do Nanning zjechali przedstawiciele 25 regionów i miast partnerskich z 14 państw całego
świata. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Japonii, Tajlandii,
Indonezji, Laosu, Australii, a z Europy: Węgier, Francji i Polski. Powodem jest Międzynarodowa
Konferencja Miast Partnerskich w Nanning, stolicy regionu Guangxi.
Guangxi to duży region w południowo-zachodnich Chinach, zamieszkały przez 50 mln osób.
Region cechuje silnie rozwinięte rolnictwo, duże wydobycie metali i silny przemysł spożywczy,
odzieżowy, maszynowy i chemiczny. Elbląg w ubiegłym roku podpisał deklarację partnerskich
kontaktów z jednym z głównych ośrodków Guangxi – miastem Laibin.
Prezydent Grzegorz Nowaczyk przedstawił podczas Konferencji Elbląg, jako Strefę Dobrych
Inwestycji, zaprezentował walory miasta i regionu, obszary możliwych inwestycji i współpracy
oraz dobry klimat dla wspólnych polsko-chińskich przedsięwzięć.
- W 2011 i 2012 roku najwyżsi przedstawiciele Polski i Chin - prezydenci i premierzy – spotkali
się ze sobą, podpisując deklaracje i porozumienia o wspieraniu współpracy. Polska jest
odbierana w Chinach jako jedna z najbardziej atrakcyjnych gospodarek w Unii Europejskiej.
Elbląg dysponuje walorami, które tą atrakcyjność uosabiają. Posiadamy tereny inwestycyjne,
strategię rozwoju nowoczesnych technologii, port morski – podkreślał Grzegorz Nowaczyk.
- Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju współpracy między Chinami a Unią Europejską jest basen
Morza Bałtyckiego. Przygotowują się do tego porty rosyjskie w Petersburgu i Kaliningradzie.
Elbląg nie może przespać tego procesu. Nasz port może służyć jako port przeładunkowy, a
Elbląg jako centrum logistyczne dla wspólnych przedsięwzięć skierowanych ku Unii
Europejskiej. To z tą myślą zabiegamy o rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 i budowę
kanału przez Mierzeję - podkreślał na konferencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Jerzy Wcisła.
Istotnym wątkiem Konferencji są możliwości współpracy w zakresie kapitału ludzkiego, dlatego
ważnym jej wątkiem są możliwości współpracy między uczelniami miast i regionów partnerskich
– Takich ośrodków w strefie miast partnerskich regionu Guangxi jest około stu. Nie chodzi nam
tylko o symboliczne wymiany studentów, ale o tworzenie kadr, które będą w stanie sprostać
wymogom XXI wieku we współpracy wszystkich miast, które spotkały się w Nanning. Deklaracja
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o współpracy znakomicie wpisuje się w kierunki kształcenia elbląskich uczelni: nowoczesne
technologie, czy służby medyczne – dodał podczas konferencji Grzegorz Nowaczyk.
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