
Oblasti partnerskej spolupráce – Čadca – Toruń  

• Výmena skúseností pracovníkov našich miest: dochádza ku každoročným stretnutiam 
predstaviteľov Toruňa a Čadce a ich pracovníkov. Raz v 4-ročnom volebnom období 
dochádza k recipročným návštevám poslancov, pracovníkov úradov, mestských organizácií, 
spojených s predstavením kultúry, samospráv, ďalších možností spolupráce. 
• Kultúra a cestovný ruch – v Toruni vystupovali naše umelecké súbory DFS Kelčovan, FS 
Kysučan, DDS EVA, MSZ Kysuca, Kysucký komorný orchester, Divadelný súbor J. Palárika, 
a to aj opakovane. V Toruni mali výstavy aj naši výtvarníci – Jozef Mundier, Gustáv Švábik, 
Stanislav Mikovčák, vianočných trhov sa zúčastnili naši remeselníci – drotári. Pravidelne sú 
na týždňový medzinárodný  odborný a tvorivý pobyt pozývaní naši fotografi. Tak isto do 
Čadce prichádzajú umelci a súbory z Toruňa – nezabudnuteľné sú dva novoročné koncerty 
Toruňského symfonického orchestra so svetoznámou sólistkou A. M. Staśkiewicz v Čadci.  
Naši hudobne a spevácky nadaní mladí ľudia sa na začiatku júla pravidelne zúčastňujú súťaže 
mladých interpretačných talentov v Toruni, kde získavajú aj popredné umiestnenia. 
Zástupcovia mesta sú pravidelne pozývaní aj na Medzinárodný hudobný festival, kde je 
odovzdaná aj Cena primátora mesta Čadca. Umelecké súbory pravidelne každoročne 
prichádzajú do Čadce, aby obohatili program Bartolomejských hodových slávností. Tieto 
vystúpenia sa konajú bez nároku na honorár, finančne ich zabezpečuje mesto Toruń 
s podporou prezidenta M. Zaleskeho. V rámci minuloročného poznávacieho a pútnického 
zájazdu obyvateľov Čadce do Toruńa, pripravilo Mesto Toruń pre účastníkov zájazdu 
zaujímavý a hodnotný program. 
• Šport –  došlo k nadviazaniu spolupráce maratóncov, ktorí sa navzájom zúčastňujú 
maratónov v Čadci i Toruni a získavajú pódiové umiestnenia. Pravidelne sa v minulosti na 
turnajoch vo futbale v Toruni predstavovali naši mládežnícki futbalisti i amatéri z radov 
pracovníkov mesta. V našom meste absolvovali predsezónne prípravy tenisti, basketbalisti, 
karatisti. 
• Školstvo –  bola nadviazaná spolupráca Bilingválneho gymnázia v Čadci s Akademickým 
gymnáziom v Toruni, ktorého zriaďovateľom je Univerzita M. Koperníka v Toruni.  
• Pobyty mládeže – došlo k viacerým pobytom 10-členných skupín stredoškolskej mládeže 
na medzinárodných kultúrno-poznávacích a športových 10-dňových pobytoch v Toruni 
a prostredníctvom Toruňa aj v jeho partnerskom meste Göttingen v Nemecku. Naposledy boli 
naši mladí na splave rieky z Brodnických jazier do Toruňa a toruňské deti absolvovali u nás 
lyžiarsky výcvik. 
• Odborné semináre –  zúčastňovali sme sa na kolokviách o spolupráci s medzinárodnou 
účasťou z celej Európy.  
• Duchovný život –  v minulom roku došlo k nadviazaniu spolupráce Farnosti sv. 
Bartolomeja v Čadci a Katedrálnej farnosti sv. Jánov v Toruni, čo podľa dostupných 
informácií nemá v spolupráci iných miest obdobu. Uskutočnila sa aj návšteva a zájazd 
obyvateľov nášho mesta na pútnické miesta v okolí Toruňa a v Poľsku. 
• Prezentácia a propagácia – každé z vymenovaných podujatí sa v Toruni prezentuje 
v denníku Nowości, v rádiu i televízii. V celopoľskej televízii sa Čadca predstavuje aj ako 
významný partner, ktorý udeľuje jednu z cien  na prestížnej Medzinárodnej súťaži huslistov – 
v tomto roku sa podujatie konalo vo februári. Toruň Čadcu prezentuje ako svojho partnera aj 
vo svojich ďalších 10 partnerských mestách v celej Európe, USA i v Číne. Obidve mestá majú 
k dispozícii rôzne propagačné materiály a publikácie približujúce život a históriu partnerov. 



O charaktere spolupráce našich miest svedčí aj ponuka pomoci po veternej smršti v Čadci 
(2012), kedy došlo k značným škodám v meste. Hneď na druhý deň prišla ponuka pomoci 
z Toruňa. Ako žije Toruň s našim mestom, svedčí aj tohtoročná kondolencia prezidenta M. 
Zaleskeho, predsedu Mestského zastupiteľstva a preláta Mareka Rumińského k úmrtiu vdp. 
dekana a správcu farnosti sv. Bartolomeja  E. Floriša. 

Všetky tieto aktivity podporuje a aktívne ovplyvňuje a veľkoryso podporuje aj Mestské 
zastupiteľstvo v Toruni a prezident Michal Zaleski, ktorému bude v rámci osláv v Čadci 
udelené aj Čestné občianstvo mesta Čadca. M. Zaleski má vždy otvorené dvere pre 
návštevníkov z Čadce, je ústretový a napomáha rozširovaniu našej spolupráce, k čomu vedie 
aj pracovníkov mesta. Naše vzájomné vzťahy, ako aj vzťahy s ďalšími predstaviteľmi 
a pracovníkmi mesta a jeho inštitúcií sú mimoriadne priateľské a úprimné. Pre Čadcu je cťou 
spolupracovať s takým mestom ako Toruň, ktoré je v Poľsku veľmi vysoko hodnotené vo 
vytváraní priaznivých podmienok pre život svojich obyvateľov.  

Je žiaduce aj v ďalšom období neustále rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu medzi našimi 
mestami i aktivity z nej vyplývajúce, nakoľko napomáhajú rozvoju a skvalitňovaniu 
kultúrneho a spoločenského života nášho mesta a šíreniu jeho dobrého mena doma i vo svete. 


