
Zielona Góra, Poľsko 

 

JANUÁR 

V termíne 15-.17. januára 2008 navštívila mesto Nitra viceprimátorka partnerského 

mesta Zielona Góra p. Wioleta Harezlak. Spoločne s ňou pricestoval aj špecialista pre CR, p. 

Wojciech Krzyzanowski. Na oficiálnom prijatí u primátora mesta, ktorého sa zúčastnili aj 

členovia bývalého pracovného tímu Projektu Nitra- kandidát na EHMK2013 sa delegácia 

oboznámila s intenzívnymi prípravami na získanie tohto titulu. Mesto Zielona Góra taktiež 

zvažuje podanie kandidatúry na EHMK v roku 2016, čím by sa pre obe mestá otvorili 

možnosti ďalších nových spoločných projektov. Nakoľko v kompetencii viceprimátorky 

Zielonej Góry je sociálna oblasť, kultúra, vzdelávanie a šport sústredila svoju pozornosť na 

hľadanie možností spolupráce hlavne v týchto oblastiach. Počas návštevy Gymnázia na 

Golianovej ul. v Nitre rokovali s riaditeľkou, p. Martou Rácovou o nadviazaní spolupráce 

s podobnou školou v Zielonej Góre. S riaditeľom Správy športových zariadení p. Jurajom 

Kollárom si prezreli takmer dokončenú Mestskú športovú halu na Klokočine, Mestský kúpeľ 

a Zimný štadión. Dňa 17.1.2008 odcestovali na veľtrh CR ITF Slovakiatour, kde v rámci 

expozície Mesta Nitra prezentovali propagačné materiály o Zielonej Góre s pozvánkou na 

septembrové mestské slávnosti Winobranie v Zielonej Góre, na ktorých privítali okrem 

nitrianskej oficiálnej delegácie aj umelcov Teatro Tatro. Partnerskému mestu Zielona Góra 

bol poskytnutá výstava fotografií architektonických pamiatok Nitry od. D. Velikej, ktorá bola 

inštalovaná na Mestskom úrade v Zielonej Góre počas roka. 

 

FEBRUÁR 

Dňa 2. februára 2008 organizoval Čermánsky futbalový klub v Nitre medzinárodný 

turnaj žiakov vo futbale ČFK CUP NITRA 2008, ktorého sa  zúčastnili aj mladí futbalisti zo 

Školského futbalového klubu z partnerského mesta Zielona Góra a iné kluby zo Slovenska, 

Rakúska a Čiech. Finálový zápas medzi ČFK a Zielonou Górou nakoniec vyhrali domáci 

Nitrania. Počas trojdňovej návštevy Nitry absolvovali poľskí žiaci aj prehliadku kultúrnych 

pamätihodností mesta Nitry.  

 

MÁJ 

V termíne 19.-27. mája 2008 realizovala Špeciálna základná škola internátna 

a Praktická škola v Nitre tretí krát projekt „Tvorivé dielne mládeže s mentálnym postihnutím 



z Nitry a Zielonej Góry“, v rámci ktorého odcestovalo 6 mladých ľudí s postihnutím a 2 

pedagogickí pracovníci z Nitry do Zielonej Góry. Cieľom tohtoročného projektu bolo 

vytvorenie spoločného divadelného predstavenia, Partnerská škola v Zielonej Góre ponúka 

našim žiakom vynikajúce podmienky týkajúce sa hipoterapie a rôznych rehabilitačných 

cvičení.  

 

JÚL 

Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Janusz 

Kubiczki, primátor mesta Zielona Góra a p. Robert Jageillowicz, vedúci mestského 

športového centra v dňoch 3.-5. júla 2008 Cyrilo-metodských slávností v Nitre. Delegácia sa 

spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a s ostatnými pozvanými partnerskými mestami zúčastnila 

kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre, ktorého súčasťou bola aj 

prezentácia Nitry ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2013. Vyjadrili vôľu 

podieľať sa na projekte svojou priamou účasťou, nakoľko sa mesto Zielona Góra chce 

uchádzať o titul EHMK pre rok 2016. Delegáciu z partnerského mesta sprevádzal poslanec 

MZ v Nitre, p. Ján Jech.  

6. júla 2008 sa v rámci Dňa priateľstva organizovaného v spolupráci s vtedajśím 

projektovým tímom EHMK 2013 predstavili nitrianskej verejnosti v parku na Sihoti tanečníci 

skupiny SPOKO Dance Group zo Zielonej Góry.  

 

SEPTEMBER 

Zástupcovia nitrianskej radnice sa 12.-14.9.2008 zúčastnili v poradí 14. fóra 

partnerských miest v meste Zielona Góra v Poľsku. Stretnutie na tému Výhľady využitia 

projektov pre mestá z fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013 bolo súčasťou 

sprievodných podujatí Vinobrania 2008. Delegáciu mesta Nitry - v zložení zástupca primátora 

Štefan Štefek, prednosta mestského úradu Ľubomír Martinka a odborná referentka pre 

regionálny rozvoj Helena Rýchla - oficiálne prijali poľský zástupca primátora Zielonej Góry 

Krzystof Kaliszuk a vicepredsedníčka Rady mesta Jolanta Danielak. „Partnerské mestá 

Zielonej Góry prezentovali na stretnutí proces čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

Dohodli sme sa, že doterajšiu spoluprácu medzi našimi mestami chceme prehĺbiť, najmä v 

oblasti športu a kultúry. Do úvahy prichádza budúca recipročná spolupráca športových klubov 

a organizovanie medzinárodných tvorivých výtvarných dielní študentov umeleckých škôl,“ 

informoval vedúci nitrianskej delegácie viceprimátor Štefek. Zástupcovia miest sa dohodli na 



medzinárodnej spolupráci pri realizácii projektu v rámci iniciatívy Interreg IV C so 

zameraním na tradície vinárstva, pestovania vínnej révy a vína. „Do tohto projektu budú 

zapojené aj ďalšie partnerské mestá - čo by mohlo obohatiť realizáciu projektu Príbeh vína, 

ktorý bol súčasťou prihlášky kandidatúry mesta Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 

2013,“ uviedol viceprimátor Štefan Štefek. 

 


