Igrzyska Europejskie ze wsparciem Rządu RP
Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą ważnym wydarzeniem promującym Polskę
i otrzymają rządowe wsparcie – taką deklarację usłyszeli dziś przedstawiciele Zarządu
Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podczas spotkania z Jackiem
Sasinem – Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych, Jadwigą Emilewicz –
Wicepremier, Minister Rozwoju i Danutą Dmowską – Andrzejuk – Minister Sportu. Rozpoczęła
się robocza wizyta kierownictwa EOC w Polsce. Jej cel to przygotowanie III Igrzysk
Europejskich oraz sprawdzenie infrastruktury sportowej i noclegowej.
Do Polski przyjechali miedzy innymi Niels NYGAARD – pełniący obowiązki Prezydenta EOC, Raffaele
PAGNOZZI – Sekretarz Generalny oraz Zlatko MATESA – członek Zarządu EOC. Pierwszy dzień
wizyty to spotkania w Warszawie z przedstawicielami polskiego Rządu i rozmowy na temat wsparcia
oraz przygotowań Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Polski Komitet Olimpijski
reprezentowali Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl, Tomasz Poręba – Wiceprezes PKOl, Adam
Krzesiński – Sekretarz Generalny i Iwona Łotysz – Zastępca Sekretarza Generalnego.
- To ważna, robocza wizyta. Omówimy kwestie związane z organizacją III Igrzysk Europejskich,
przedyskutujemy kwestie logistyczne i sportowe oraz wspólnie obejrzymy dostępną infrastrukturę.
Priorytetem dla nas wszystkich jest i będzie bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz dyscyplina
budżetowa. Do organizacji wydarzenia zostaną wykorzystane istniejące już obiekty sportowe – mówi
Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOl.
- Cieszy nas jasna deklaracja polskiego Rządu, że Igrzyska Europejskie otrzymają wsparcie polskiego
Rządu bo są wydarzeniem ogólnonarodowym i promującym Polskę. To niezwykle cenne i ważne.
Igrzyska pokażą potencjał naszego kraju oraz będą integrować uczestników i kibiców z całej Europy
wokół sportowych emocji – podkreśla Tomasz Poręba, Wiceprezes PKOl.
Podczas spotkania z Jackiem Sasinem - Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych oraz
Jadwigą Emilewicz - Wicepremier, Minister Rozwoju omówione zostały najważniejsze kwestie
dotyczące korzyści z organizacji Igrzysk Europejskich w Polsce oraz możliwości rozwoju i promocji
turystyki.
Na spotkaniu z Minister Sportu Danutą Dmowską – Andrzejuk rozmawiano o aspektach sportowych –
programie imprezy, dyscyplinach i arenach sportowych, na których rozegrane zostaną poszczególne
zawody.

