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15.-23.5.2006 – Projekt „Tvorivé dielne mládeže s m entálnym postihnutím 
z Nitry a ZG“ 
V termíne 15.-23. mája 2006  realizovala Špeciálna základná škola internátna 
a Praktická škola v Nitre projekt „Tvorivé dielne mládeže s mentálnym postihnutím 
z Nitry a Zielonej Gory“, v rámci ktorého odcestovalo 8 mladých ľudí s postihnutím 
a 2 pedagogickí pracovníci z Nitry do Zielonej Gory. Cieľom tohto projektu bolo 
vzájomné spoznanie na vytvorenie trvalejších vzťahov, vzájomné spoznávanie 
regionálnej histórie, kultúry a umenia formou tvorivých dielní, hier, športových súťaží, 
rehabilitácií, muzikoterapie a hipoterapie.  
Projekt sa uskutočnil na základe osobnej návštevy p. Krzysztofa Kaliszuka, 
špecialistu pre zahraničnú spoluprácu a EU fondy v apríli 2005 počas konferencie 
partnerských miest v Mojmírovciach a návšteve pedagógov školy v Zielonej Gory 
v októbri 2005. Obe zúčastnené strany si podali projekt na financovanie cez grant EU 
– program mládež – akcia 1. Mesto Nitra prispelo čiastočne na pokrytie cestovných 
nákladov do partnerského mesta.  
 
 
16.-18.5.2006 – Pracovná návšteva Zielonej Gory - s ociálna oblas ť 
V dňoch 16. až 18. mája 2006  odcestovali na pracovnú návštevu p. František Baláž, 
viceprimátor Nitry, p. Eva Hlaváčová, poslankyňa MsZ v Nitre a p. Anna Michalíková, 
riaditeľka Domu sociálnej starostlivosti 2 v Nitre. Cieľom návštevy bolo oboznámenie 
sa s koncepciou sociálnych služieb v partnerskom meste a návšteva strediska 
hipoterapie v Zielonej Gore, kde sa v tom období realizoval projekt „Tvorivé dielne 
mládeže s mentálnym postihnutím z Nitry a Zielonej Gory“, financovaný grantom EU 
a na ktorom sa zúčastnili mládež a pedagógovia Špeciálnej základnej školy 
internátnej a Praktickej školy na Červeňovej ulici v Nitre. 
Na stretnutí s viceprezidentom p. Kozlowskim a riaditeľkou sociálnych služieb, p. 
Danowskou hovorili o organizácií sociálnych služieb a navštívili mestské stredisko 
spoločnej pomoci pre postihnuté deti s denným stacionárom PROMYK, centrum 
služieb pre starých ľudí s denným stacionárom, dom dôchodcov a dom dôchodcov 
pre veteránov. Na stretnutí s p. Boženou Chudak – riaditeľkou strediska sociálnych 
služieb pre ZŤP deti ponúkla odborno-metodickú pomoc pri zriaďovaní integračného 
centra v Nitre.  
Delegácia mala možnosť oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou Mestského úradu 
v Zielonej Gore a fungovaním klientskeho centra úradu.  
 
 
4.-5.7.2006 – Nitra, milá Nitra – delegácia zo ZG 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovali na návštevu v dňoch 4.-5. júla 2006  
pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra viceprimátor Zielonej Gory, p. Maciej 
Kozlowski a koordinátor zahraničnej spolupráce, p. Wojciech Krzyzanowski. 
Delegácia sa spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných 
pozvaných partnerských miest zúčastnila kultúrnych podujatí konaných v rámci 
mestských slávností v Nitre. Delegáciu počas pobytu sprevádzala poslankyňa MsZ 
v Nitre, p. Oľga Csákayová.  
 
 



1.9-3.9.2006 - Oficiálna delegácia z Nitry na mests kých slávnostiach 
Winobranie 2006 
V dňoch 1.-3. septembra 2006  sa delegácia z Nitry na čele s p. Oľgou Csákayovou 
– poslankyňou Mestského zastupiteľstva v ntire zúčastnila stretnutia partnerských 
miest Zielonej Gory v rámci Dní Zielonej Gory a vinobrania. Ďalšími členmi delegácie 
boli: p. Milan Škorec, vedúci CVČ Na Hôrke a p. Katarína Macúchová, koordinátorka 
partnerskej spolupráce. Delegovaný poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre, p. 
Jozef Belica, sa z dôvodu choroby cesty nezúčastnil.  
Tohtoročné fórum partnerských miest, na ktorom sa zúčastnili partnerské mestá 
Zielonej Gory z Bieloruska, Holandska, Nemecka, Rumunska, Talianska bolo 
tematicky venované Európskym dňom kultúrneho dedičstva. Cieľom stretnutia bola 
výmena skúseností v danej oblasti spojená s rôznymi sprievodnými kultúrnymi 
podujatiami.  
Na stretnutí s primátorkou mesta Zielona Gora, p. Bozenou Ronowicz za účasti 
všetkých troch viceprimátorov mesta Zielona Gora, a koordinátora pre zahraničnú 
spoluprácu a EU fondy, p. Krzysztofa Kaliszuka, zhodnotili doterajšiu spoluprácu pri 
spoločných projektoch, na financovanie ktorých sa úspešne získavajú finančné 
prostriedky EU.  
 
 
19.9-20.9.2006 - Pracovná návšteva v Nitre 
V dňoch 19.-20. septembra 2006 pricestovali na pracovnú návštevu p. Julita 
Zawadska, členka Mestskej rady v Zielonej Gore, a p. Krzysztof Kaliszuk, koordinátor 
zahraničnej spolupráce a EU fondov. Navštívili Špeciálnu základnú školu na 
Červeňovej ulici, ktorá v minulom roku úspešne spracovala spoločný projekt v rámci 
EU programu Mládež s partnerskou skupinou v Zielonej Gore. Počas návštevy školy 
sa stretli s riaditeľkou školy p. Šiškovou ako aj s učiteľkami tejto školy, kde si 
špecifikovali tému spoločného nového projektu, ktorý podali k 1.11.2006, a ktorý by 
sa mal uskutočniť v máji roku 2007. Nakoľko p. Zawadska je aj predsedníčkou 
„Spolku Amazoniek“, ktorý združuje ženy po prekonaní rakoviny prsníka 
skontaktovali sme ich s členkami nitrianskej pobočky Ligy proti rakovine. Obe strany 
prejavili záujem spolupracovať na spoločnom projekte stretávania a výmene 
skúseností medzi členkami oboch združení.  
 
 
 
 
24.-26.11.2006 – Účasť speváckeho zboru zo ZG na festivale Zbory mestu v 
Nitre 
Dňa 24. novembra 2006 sa v rámci festivalu Zbory mestu predstavil nitrianskemu 
publiku Univerzitný spevácky zbor z partnerského mesta Zielona Gora.  
 
 
 
 
26.11.2006 – Nový primátor mesta Zielona Gora  
Dňa 26. novembra 2006  bol do funkcie primátora mesta Zielona Gora zvolený         
p. Janusz Kubicki.  
 
 
 


