
Wizyta z poľských LGD (Lokalna Grupa Dzialania = Miestna akčná skupina) 
 
 
Komunikácia a vzájomné stretávanie sa je bežná vec, ktorá obohacuje obe strany a je prínosnou v mnohých smeroch. Fungovanie kancelárie MAS a jej chod 
oživila návšteva poľskej LGD Tygiel Doliny Bugu a LGD Rozwoju Spisza i Okolicy, ktorá k nám zavítala dňa 09.09.2011. Postupne sa už aj v našich obciach a 
 mestách totiž udomácnila metóda LEADER, ktorá ako “jednoduchý nástroj“ pomáha zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho územia, preto návšteva 
z Poľska chcela vidieť aké výsledky sa v regióne dosiahli. Pripravili sme preto odbornú exkurziu v teréne a počas presunu z jednej obce do druhej bola 
predsedkyňa našej MAS vyspovedaná o fungovaní Leadra u nás, i o tom ako je to s možnosťou nadnárodnej (cezhraničnej) spolupráce. Nevynechalo sa 
vzájomné porovnávanie kladov i záporov fungovania programu na jednej i druhej strane. Súčasné trendy na vidieku smerujú k podpore rozvoja miestnych 
špecifík. A práve základná požiadavka poľskej MAS ešte pri príprave programu bola smerovaná k ochutnaniu nejakého tradičného jedla.   
 
Náš podobný naturel sa prejavil hneď na začiatku cesty po území, kedy nám návštevníci zaspievali vtipnú „hymnu“ svojho regiónu. A i keď sme sa nepoznali, 
preskočila iskra vzájomného porozumenia.  
 
Každé miesto, ktoré sme im ukázali dáva možnosť prezentovať sa a prilákať ďalších návštevníkov šírením dobrých chýrov (nezabúdajme, že tie idú ďaleko 
a zlé ešte ďalej). Tentokrát sme navštívili sériu obcí Domaňovce (detské ihrisko), Nemešany (Dom remesiel), Granč – Petrovce (detské a športové ihrisko, 
pekáreň) a Dúbravu (zrekonštruované sociálne zariadenia v kultúrnom dome), kde nás pohostili vynikajúcimi pirohami a slivkovými guľami (tradičné jedlo). 
Veď nie nadarmo Dúbravčanom hovoria pirohale. Ani poliaci však neprišli s prázdnymi rukami a darovali nám sladký koláč v tvare veľkého ihličnatého 
stromu, na ktorom si pochutnala nielen naša kancelária. Bol to zvláštny produkt, pretože obdobnú formu koláča sme ešte nevideli.  
 
Naše stretnutie sme ukončili v kancelárii MAS, kde sme sa rozlúčili a s praním množstva úspechov sa rozišli.  
 
 



























 
 
 


