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Dziś w Urzędzie Miejskim w Elblągu spotkali się organizatorzy
przyszłorocznych Mistrzostwa Świata w siatkówce na siedząco.
Spotkanie otworzył Marek Pruszak wiceprezydent Elbląga, który mobilizował wszystkich
zaangażowanych w przygotowanie Mistrzostw. - Stoi przed nami ogromne wyzwanie
organizacyjne. Chcemy by impreza była udana a miasto nią żyło. Szczególnie chodzi nam o
dwa miejsca, Centrum Sportowo-Biznesowego, które będzie areną Mistrzostw i elbląską
starówkę, gdzie odbywać się będą imprezy towarzyszące. Chcemy też żeby z okazji Mistrzostw
oraz święta miasta i jego rocznicy mieszkańcy i goście mogli poruszać się bezpłatnie
komunikacją miejską.
Ocieplić wizerunek, promować sport niepełnosprawnych
Już dziś jesteśmy dobrze postrzegani jako miasto otwarte na niepełnosprawnych. Mistrzostwa
mogą jeszcze poprawić nasz wizerunek, przyczynić się do promocji Elbląga. W imprezie
weźmie udział 28 drużyn, 16 męskich i 12 żeńskich. 14 czerwca na Starym Mieście Mistrzostwa
zostaną oficjalnie otwarte - mówił Tomasz Woźny z IKS ATAK
Promować, promować
Imprezę chcemy szeroko wypromować. Zdobyliśmy patronat TVP Sport nad imprezą,
zabiegamy też o wejścia w TVP Info. Liczymy też na zaangażowanie naszych lokalnych
mediów, które już podczas tegorocznych Mistrzostw dobrze poradziły sobie z relacjonowaniem
tego wydarzenia. Jedną z niespodzianek przygotowaną z okazji Mistrzostw będzie koncert
Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pn. "Muzyka Świata", w którym wykorzystane będą motywy
muzyczne reprezentacji przybyłych na Mistrzostwa - mówiła Hanna Laska-Kleinszmidt
Ciekawe pomysły na promowanie Mistrzostw przedstawił Pan Robert Szaj. Jednym z nich
będzie film dokumentalny ukazujący sport niepełnosprawnych oraz forma przestrzenna, w której
swoje dłonie odcisną wszyscy uczestnicy Mistrzostw. Forma zostanie następnie przekazana
miastu.
Potrzeby, bezpieczeństwo
W trakcie Mistrzostw szczególnie potrzebni będą wolontariusze, którzy posługują się różnymi
językami. To zadanie czeka na chętnych studentów kierunków filologicznych elbląskiej PWSZ.
Paweł Mirys z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wskazywał na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa wszystkim ekipom biorącym udział w Mistrzostwach, zapewnienie im
sprawnego przejazdu na mecze i do hotelu, co wiąże się ze sprawnym oznakowaniem na
terenie miasta.
Kolejne spotkania organizacyjne odbywać się będą już w przyszłym roku. Wtedy też duża grupa
organizatorów zostanie podzielona na grupy i pracować będzie zadaniowo.
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