Офіційний прийом польської делегації
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Сьогодні в обласній раді відбулася зустріч голови обласної ради Івана Момота з членами
делегації Лєжайського повіту (Польща). У зустрічі взяли участь заступник голови
обласної ради Володимир Марченко, голова Пирятинської районної ради Олексій
Нечипоренко, начальник управління культури облдержадміністрації Геннадій Фасій.

Співпраця між Пирятинським районом та Лєжайським повітом розпочалася понад 5 років
тому і в її основі - бажання обох сторін краще пізнати культуру, історію, налагодити
зв’язки в галузі розвитку місцевого самоврядування. Як показав час, співробітництво між
нашими територіями можна і потрібно продовжувати, поглиблювати та розширювати.
Польська делегація підкреслила свою зацікавленість у налагодженні зв’язків ще й у
бізнесі.

- Нам це цікаво, і бізнесова співпраця могла б принести багато корисного для розвитку
економіки обох країн, – зазначив староста Лєжайського повіту Ян Кіда.

Такі кроки підтримав і голова Полтавської облради Іван Момот, який у свою чергу
запропонував розширити зв’язки, підписавши спільну угоду вже на рівні область воєводство.

- Ми готові до початку підготовки всіх необхідних документів для офіційного підписання
угоди про партнерство, – сказав Іван Момот.

Поки що перші бізнесові наміри намітили на Пирятинщині. Так, поляки, побувавши на
нещодавно створеному там ПП «Смаком», побачили спільну роботу цього підприємства
із заводом із заморозки фруктів та овочів «Хортіно», який є в Лєжайському повіті.

Співпрацювати з поляками полтавці хочуть і переймаючи корисний досвід
упровадження адміністративно-територіальної реформи, шлях до чого окреслив нині в
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Україні Президент Віктор Янукович.

- Те, що у нас тільки планують зробити, в Польщі вже успішно діє. Я думаю, що кращого
досвіду, ніж польський, у впровадженні адмінреформи немає, – вважає заступник голови
Полтавської облради Володимир Марченко.

Для гостей із Польщі організували обширну культурну програму історичними місцями
області, а також запросили на цьогорічний Сорочинський ярмарок.
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