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09-12.06.2010r. – Wizyta delegacji  Powiatu  Wągrowieckiego 
w czeskich Sedlčanach 

 

W dniach 09 – 12 czerwca br. czteroosobowa delegacja Powiatu Wągrowieckiego  
ze Starostą Michałem Piechockim i Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem 
Migasiewiczem na czele, przebywała na zaproszenie  Burmistrza Miasta i 
Przewodniczącego  Gmin Regionu Jiří Buriana w czeskich Sedlčanach.   

Miasto Sedlčany liczy ok. 8,5 tysiąca mieszkańców, natomiast cały Region 
Sedlčanski - ponad 20 tysięcy osób.  Wizyta miała na celu dalsze rozwijanie 
kontaktów między obiema jednostkami administracyjnymi, wymianę doświadczeń 
i informacji na temat funkcjonowania naszych lokalnych społeczności oraz 
określenie możliwości i szczegółów przyszłej współpracy. Pierwsze kroki w 
kierunku zawiązania partnerstwa zostały poczynione już w marcu br., kiedy to 
Czesi przebywali z wizytą w Powiecie Wągrowieckim.   

Program pobytu w Regionie Sedlčanskim obejmował, oprócz oficjalnych spotkań  
z lokalnymi władzami w ratuszu miasta Sedlčany i działajacym w nim lokalnym 
ośrodku informacyjnym,  odwiedziny  lokalnego muzeum oraz sedlčanskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum, a także  Średniej Szkoły Ekonomicznej. W 
tej ostatniej polskiej delegacji zaprezentowano niedawno otwartą nowoczesną 
halę sportową.  

Sedlčany posiadają bardzo dobrą infrastrukturę do uprawiania sportów, 
szczególnie: lekkiej atletyki (stadion lekkoatletyczny TAVERNY),  piłki nożnej 
(stadion piłkarski z widownią na 350 osób), tenisa ziemnego (duża liczba kortów 
o nawierzchni ziemnej), hokeja na lodzie (nowoczesne lodowisko na, którym 
mecze rozgrywa lokalna liga amatorska) oraz  kanadyjek (młodzież masowo 
odbywa zajęcia sportowe na kanadyjkach pływając na lokalnym zbiorniku 
wodnym)  i  czwórboju sportowego (kanadyjki/pływanie/kolarstwo/biegi uliczne). 
Tak bogata tamtejsza baza sportowa i ciekawe dyscypliny tam uprawiane mogą 
zaintersować nasze dzieci i młodzież, które strona czeska chciałaby gościć 
podczas wymiany młodzieżowej bezpośrednio w swoich rodzinach.     

Starszych zainteresować może miejce pątnicze Svatá Hora z figurką Marii Panny 
z dzieciątkiem Jezus. Ta Święta Góra pod Pribramem jest najsłynniejszym i 
najstarszym Sanktuarium Maryjnym w Czechach prowadzonym obecnie przez 
Redymptorystów. Kult maryjny  na tej Świętej Górze pochodzi już od początków 
XVI wieku.  

W tamtejszej okolicy pracuje na misjach 5 polskich kapłanów. Jednego z nich 
delegacja Powiatu Wągrowieckiego miała okazję odwiedzić w miejscu swej 
codziennej pracy w miejscowości Křečovice.     

Dodatkową atrakcją regionu jest tamtejsze pagórkowate ukształtowanie terenu i 
krajobraz rzeki Vełtawy. Szczególnie ciekawym jawi się malowniczo położony 
sztuczny zaporowy zbiornik wodny ORLIK.   
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Ciekawym przykładem dla naszych rolników może być przedsięwzięcie w  
spółdzielni produkcyjnej Krásná Hora, w której przy współfinansowaniu środków 
unijnych postawiono stację biogazu. Dzięki tej stacji, spółdzielnia ma 
zabezpieczony stały dopływ własnego prądu i ciepłej wody.     

Na zakończenie pobytu, Burmistrz Jiří Burian wraz ze Starostą Michałem 
Piechockim i swymi współpracownikami omawiali możliwości ewentualnej 
przyszłościowej współpracy, szczególnie wymian grup młodzieżowych czy 
rolników. Pierwsze działania około partnerskie wstępnie planuje się na drugą 
połowę 2010r.  Jeśli uda się je przeprowadzić,  już przyszłe nowo wybrane Rady 
obu jednostek samorządowych, mogą podjąć decyzję o nawiązaniu w 2011 roku 
pełnoprawnego polsko – czeskiego partnerstwa lokalnego.   

Sławomir Maciaszek  

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 



6 
 

 

 



7 
 

 

 



8 
 



9 
 

 

 



10 
 



11 
 



12 
 

 

 


