
 

Tisková zpráva 
Projekt představuje radnice v česko-polském 

pohraničí 

 

Primátora polské Jelení Hory Marcina Zawiłu a další hosty z polského příhraničí přijala ve středu 14. 

března na liberecké radnici primátorka Martina Rosenbergová. Primátor polského města, ležícího 

nedaleko českých hranic v Euroregionu Nisa, přijel na návštěvu Liberce v rámci projektu „Radnice 

polsko-českého pohraničí“. 

Projekt na podporu cestovního ruchu představuje jednotlivé radnice, včetně té liberecké, na krátkých 

prezentačních filmech, které jsou další možností zviditelnění polsko-českého pomezí. „Tato 

prezentace může ukázat obyvatelům z jiných regionů, že i u nás jsou zajímavá a krásná místa, která 

stojí za to navštívit,“ říká liberecká primátorka Martina Rosenbergová. 

Spolupráce při propagaci 

V průběhu setkání zhlédli hosté z Polska prezentaci akce Oslavy Ještědu. Dozvěděli se více o její 

historii, a také jaký program přinese letošní 10. ročník. A o vzájemné spolupráci obou měst v oblasti 

propagace, při pořádání zajímavých akcí, poté jednal s primátorem Jelení Hory náměstek liberecké 

primátorky Jiří Rutkovský.  

„Nabídl jsem primátorovi Jelení Hory navázání spolupráce a partnerství při propagaci našich akcí. 

Potěšilo mne, že primátor nabídku přijal. V nejbližší době ho navštívíme s konkrétní podobou 

spolupráce. Rádi bychom v Liberci uvítali návštěvníky z polského regionu, například právě při letošních 

Oslavách Ještědu. Současně bychom chtěli propagovat jejich akce v Liberci,“ vysvětluje Jiří Rutkovský. 

Primátor Marcin Zawiła by zase rád přizval návštěvníky z Liberce na koncerty do divadla nebo 

například na pravidelné nákupní trhy v Jelení Hoře, které patří mezi největší a nejnavštěvovanější 

v regionu.  

Zhruba dvě desítky hostů z Polska, mezi nimi například Sylwester Urbański – místopředseda 

Krkonošské agentury pro regionální rozvoj,  a.s., Andrzej Mateusiak – místopředseda Oddílu Západní 

Sudety Polského turisticko-vlastivědného spolku, Barbara Różycka-Jaskólska – vedoucí Turistického a 

kulturního informačního centra v Jelení Hoře, Wojciech Kapałczyński z Úřadu péče o památky ve 

Vratislavi a další zástupci polských měst a obcí, polského Svazku krkonošských obcí ZGK a turističtí 

průvodci si poté prohlédli historickou budovu liberecké radnice a Divadlo F. X. Šaldy. 

 

V Liberci 14. března 2012 


