Przyjazne kontakty warto pielęgnować

Wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się w poniedziałek (24
czerwca br.) z nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i
Pełnomocnym Republiki Chorwacji w RP – Tomislavem
Vidosević. To pierwsza wizyta dyplomaty w Województwie
Podlaskim i urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.
Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy Republiki
Chorwacji w Białymstoku – Wojciech Strzałkowski.
Tomislav Vidosević pełni funkcję Ambasadora Republiki Chorwacji
w RP od początku br. Spotkanie z wicemarszałkiem Markiem
Olbrysiem miało charakter zapoznawczy i było okazją do poznania
się ze specyfiką regionu i rozmów m.in. o wspólnym celu – Via
Carpatii czy ewentualnej współpracy między Podlaskiem a którymś
z regionów Chorwacji.
- Współpraca międzyregionalna jest dla nas bardzo ważna. Mamy
już szereg porozumień o wspólnych działaniach zarówno z
sąsiadami zza wschodniej jak i zachodniej granicy naszego kraju, a
nawet z innych kontynentów – mówił wicemarszałek Olbryś.
Ambasador Vidosević zapowiedział, iż trwają w tej chwili prace nad
stworzeniem mapy współpracy regionów Chorwacji. – Na jesieni
będziemy już wiedzieli kto z kim współpracuje i wówczas wspólnie z
bardzo aktywnym Konsulem Honorowym Panem Wojciechem
Strzałkowskim chętnie przedstawimy konkretną propozycję –
zaproponował.
Ambasadorowi towarzyszyła także Agnieszka Puszczewicz,
dyrektor polskiego przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty
Turystycznej. - Bo choć jesteśmy od Polski z 10 razy mniejsi,
zarówno liczebnie jak i obszarowo, to Polacy bardzo polubili nasz
kraj. W ubiegłym toku Chorwację odwiedziło ponad milion Polaków

kraj. W ubiegłym toku Chorwację odwiedziło ponad milion Polaków
– mówił ambasador. – Teraz przed nami zadanie, aby przyjeżdżali
do nas także przedsiębiorcy i inwestorzy z Polski, aby nasz kraj
zrobił tak olbrzymi postęp w rozwoju jak Polska.
- A my z kolei zapraszamy turystów i przedsiębiorców z Chorwacji
do siebie. Mamy co pokazać, i czym się pochwalić – zachęcał
wicemarszałek Olbryś wspominając o skarbach przyrodniczych i
prężnie rozwijającej się podlaskiej gospodarce. – A ponadto skoro
już się lubimy, bo tak należy czytać wielką popularność Chorwacji w
Polsce, to te przyjazne kontakty na pewno warto podtrzymywać i
pielęgnować.
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