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W poniedziałek (22 sierpnia br.) w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyła
się konferencja prasowa, w której uczestniczyli Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga, poseł
Sławomir Rybicki, Wiesław Bielawski Wiceprezydent Gdańska, Jerzy Wcisła Przewodniczący
Rady Miejskiej oraz Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Konferencja odbyła się po spotkaniu
roboczym zespołu, który zajmuje się współpracą Gdańska i Elbląga.

powiedzieli:
Wiesław Bielawski Wiceprezydent Gdańska
Podział administracyjny może być niwelowany poprzez szeroką współpracę obu miast. Plany
dotyczące rozwoju transportu w regionie, czy procesy suburbanizacji – to naturalne pole, na
którym powinny współpracować Elbląg i Gdańsk.
Oba miasta otworzą się również szerzej niż dotychczas na współpracę z Kaliningradem.
Szczególnie atrakcyjnie przedstawiają się doświadczenia Gdańska i Elbląga w zakresie
rewitalizacji. Przykład elbląskiej i gdańskiej rewitalizacji, to doświadczenia techniczne, jak i
społeczne, z których Kaliningrad może skorzystać. Rewitalizacja prowadzona w Kaliningradzie
może zaangażować elbląskie i gdańskie środowiska gospodarcze, biznesowe, czy
architektoniczne.
Elbląg i Gdańsk już w przyszłym roku współpracować będą w ramach EURO 2012. Elbląg
będzie bazą noclegową dla kibiców, którzy przyjadą na Mistrzostwa Europy. Warto pomyśleć,
aby w tym czasie stworzyć w Elblągu event, który będzie dodatkowym magnesem do
odwiedzenia Elbląga podczas EURO.
poseł Sławomir Rybicki
Zespół roboczy z udziałem przedstawicieli obu miast nadal będzie się spotykać i przedstawiać
efekty swoich prac. Mimo, że oba miasta leżą w dwóch województwach, to z uwagi na swoją
historię, bliskość terytorialną, wzajemne powiązania i obopólne korzyści, ścisła współpraca
Gdańska i Elbląga powinna być nadal rozwijana.
Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga
Zespół roboczy stopniowo precyzuje zakres współpracy obu miast, a są to:
1. współpraca planistyczna,
2. gospodarka przestrzenna,
3. współpraca Gdańska i Elbląga z Kaliningradem poprzez zbudowanie powiązań na kształt
nowego Trójmiasta,
4. EURO 2012 – W Gdańsku jest wykaz miejsc noclegowych elbląskich hoteli zaakceptowanych
przez UEFA. Elbląg jest w składzie UEFA Familiy, a więc miast przyjaznych kibicom
przybywającym na EURO. Już dziś promujemy swoja ofertę w folderach WIZZAIR. Przyszli
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kibice podróżujący tymi liniami mogą zobaczyć walory naszego miasta. W związku z EURO
2012 w Elblągu zorganizowany będzie Fanzone – miejsce, gdzie kibice będą mogli obejrzeć
mecz. Miejsce to będzie żyło przed i po meczu,
5. polityka rowerowa.
Adam Witek Wiceprezydent Elbląga
Przedmiotem rozmów była także współpraca elbląskich klastrów z gdańskimi podmiotami
gospodarczymi oraz oferta parków technologicznych obu miast i ich oddziaływanie w trójkącie
nauka, samorząd i biznes.
Jerzy Wcisła Przewodniczący Rady Miejskiej
Przed Elblągiem i Gdańskiem wspólne projekty turystyczne - odbudowa szlaków wodnych,
Pętla Żuławska, połączenia wodne do Kaliningradu, wspólne regaty Gdańsk-Elbląg-Kaliningrad.
Łączy nas również troska o dziedzictwo kulturowe naszych ziem, np. kultura mennonicka.
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