
25.-28.10.2004 - Kontaktný seminár – program EU mlá dež 
 
V dňoch 25. - 28. októbra 2004  sa uskutočnil kontaktný seminár v rámci grantového 
programu EU Mládež, administrovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou, ktorý bol 
určený pre mládežnícke organizácie za účelom možnosti nadviazania medzinárodnej 
spolupráce pri zhotovovaní projektov v rámci spomínaného programu. Za partnerské 
mesto Zielona Gora sa tohto semináru zúčastnil p. Wojciech Krzyzanowski, 
pracovník oddelenia zahraničnej spolupráce mesta Zielona Gora.  
Na pracovnom stretnutí v NISYSe s p. Ivonou Fraňovou, vedúcou NISYS a p. 
Katarínou Macúchovou, koordinátorkou partnerskej spolupráce hovorili 
o možnostiach budúcich spoločných projektov, či už v oblasti spoločnej propagácie 
miest na výstavách doma i v zahraničí alebo výmeny skúseností medzi pracovníkmi 
oboch mestských úradov.  
 
 
 
10.-13.9.2004 - Delegácia Nitry v Zielonej Gore 
 
V dňoch 10.-13. septembra 2004  sa delegácia z Nitry na čele s p. Milošom 
Dovičovičom – poslancom dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie zúčastnila 
stretnutia partnerských miest Zielonej Gory v rámci Dní Zielonej Gory a vinobrania. 
Ďalšími členmi delegácie boli: p. Jozef Belica - poslanec Mestského zastupiteľstva v 
Nitre a člen Mestskej rady, p. Dagmar Bojdová – vedúca oddelenia kultúry a športu 
MsÚ v Nitre. Na slávnostnom zasadnutí fóra partnerských miest, na ktoré boli 
pozvaní hostia z ostatných partnerských miest Zielonej Gory, bola slávnostne 
podpísaná zmluva o pokračovaní spolupráce medzi mestami Nitra a Zielona Gora na 
dobu neurčitú. Spoločná téma tohtoročného fóra bola "Regionálne produkty 
v Európskej únii“, na ktorej p. Miloš Dovičovič vo svojom príspevku predstavil 
nitrianske víno.  
Na stretnutí s viceprimátorom p. Maciejom Kozlowskim, p. Dagmar Bojdová rokovala 
o možnostiach účasti kultúrnych telies na rôznych podujatiach v Nitre v budúcom 
roku.  
 
 
2.-5.7.2004 - Oficiálna návšteva v rámci osláv Nitr a,milá Nitra 
 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá 
Nitra, v termíne 2.-5. júla 2004  na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite 
p. Maciej Kozlowski, viceprimátor mesta Zielona Gora a p. Elzbieta Polak vedúca 
sekretariátu primátora mesta Zielona Gora.  
Na stretnutí delegácie s p. Milošom Dovičovičom, viceprimátorom mesta Nitra a p. 
Katarínou Macúchovou, koordinátorkou partnerskej spolupráce Mesta Nitra, 
vypracovali návrh prehlásenia o spolupráci na ďalšie obdobie, ktorá by mala byť 
slávnostne podpísaná                 pri návšteve oficiálnej delegácie z Nitry v Zielonej 
Gore v septembri tohto roku. 
Oficiálna  delegácia zo Zielonej Gory sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta Nitra            
a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest slávnostného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v synagóge i slávnostnej Cyrilo-metodskej akadémie 
v Divadle          A. Bagara v Nitre. 


