Drugi list intencyjny w sprawie Igrzysk Europejskich podpisany
2020-07-24
Współpraca w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej i kolejowej w Krakowie i
Małopolsce niezbędnej do organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 r. była przedmiotem
podpisanego w piątek, 24 lipca listu intencyjnego. Kraków i Małopolska będą gospodarzami
tej wyjątkowej sportowej imprezy. To drugi dokument podpisany w tej sprawie.

List intencyjny podpisali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, marszałek
województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk. Stanowi on zobowiązanie dotyczące przygotowania infrastruktury
drogowej i kolejowej w Krakowie i Małopolsce ważne z punktu widzenia organizacji
Igrzysk Europejskich.
– Jesteśmy zarówno organizacyjnie, jak i merytorycznie przygotowani do organizacji
dużych wydarzeń, co udowodniliśmy w ostatnich latach, np. przy okazji Światowych
Dni Młodzieży – powiedział prezydent Jacek Majchrowski. – Teraz czekamy na rządowe
gwarancje finansowe - dodał prezydent.
Co ważne, przybliżony, całkowity koszt organizacji Igrzysk poznamy po dokonaniu
wyboru dyscyplin sportowych, jakie będą reprezentowane na tej imprezie sportowej.
Najprawdopodobniej będzie ich około dwudziestu.
– Ostatnie pięć lat dla Małopolski to czas wielkich inwestycji drogowych i kolejowych.
Liczymy, że nowe lub remontowane trasy kolejowe i drogowe pozwolą sprawnie
przemieszczać się zawodnikom, kibicom i turystom w czasie trwania Igrzysk. To
wielkie wyzwanie dla rządu, samorządów, ale liczę, że dzięki dobrej współpracy
Igrzyska będą niezapomnianym przeżyciem sportowym – zaznaczył minister Andrzej
Adamczyk.
Minister podkreślił, że niezwykle ważna dla mieszkańców Krakowa jest przebudowa
węzła w Opatkowicach, który udrożni przejazd w kierunku Zakopanego. Podczas
spotkania wspomniano również m.in. o przygotowaniu realizacji istotnych z punktu
widzenia Krakowa tras: Balickiej i Wolbromskiej.
– Igrzyska Europejskie to wspaniała okazja do wypromowania Małopolski w Europie. W
wyniku pandemii koronawirusa turystyka, a więc ważna gałąź naszej gospodarki
znajduje się w kryzysie, dlatego uważam, że zawody sportowe tej rangi pozwolą
ożywić ruch turystyczny w województwie – mówił podczas konferencji marszałek
Witold Kozłowski.
Jak zaznaczył marszałek, współpraca między samorządami a rządem w obszarze
transportowym jest kluczową dla powodzenia tej imprezy, ale i na przyszłość dla
mieszkańców Krakowa i regionu.
Przypomnijmy, decyzję o przyznaniu Krakowowi i Małopolsce roli gospodarza III
Igrzysk Europejskich podjęły 22 czerwca 2019 r. w Mińsku narodowe komitety
zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich Europejskich.

Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w Baku w 2015 r., druga w 2019 r. w Mińsku.
Szczegóły na temat pierwszego listu intencyjnego.
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