
 
 
 
 

 
 

   
 
 
16.09.2005 
 
„Do promocji regionu niewątpliwie przyczyni się takŜe projekt finansowany ze środków 
Unii Europejskiej, realizowany w ramach programu "Lider+" przez Lokalną Grupę Działania 
"dorzecze bobrzy". W skład LGD weszły samorządy, organizacje pozarządowe, 
przedstawiciele świata biznesu oraz aktywni mieszkańcy z terenu gmin Miedziana Góra, 
Strawczyn, Zagnańsk oraz Mniów. Podstawowym zadaniem grupy będzie rozwój turystyki i 
gospodarki na swoim terenie oraz aktywizacja społeczności lokalnej.  
- Chcemy stworzyć taki mikroregion, którego atrakcjami będą pozostałości Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego, odkrycia geologiczne oraz walory naturalne: rezerwaty i pomniki 
przyrody - wyjaśnia Z. Krakowiak. 
Projekt ma spore szanse na powodzenie, bo na terenie wymienionych gmin rzeczywiście 
jest co oglądać. Oprócz licznych zabytków związanych z hutnictwem i górnictwem 
kruszcowym, jest tu wiele ścieŜek i tras dydaktycznych, które wystarczy odpowiednio 
zagospodarować i połączyć w sieć, by stały się prawdziwymi atrakcjami turystycznymi. 
Dodatkowo część z nich prowadzi przez teren najmłodszego, ale niezwykle urokliwego 
rezerwatu "Górnej Krasnej", w którym zwiedzający mogą zobaczyć rzadkie gatunki 
zwierząt i roślin. 
Jednak aby przyciągnąć turystów trzeba stworzyć odpowiednie warunki - przede wszystkim 
zapewnić miejsca noclegowe. Lukę tę mogą wypełnić gospodarstwa agroturystyczne. - 
Pojawiają się juŜ pierwsi chętni, ale myślę, Ŝe zainteresowanie jeszcze wzrośnie, gdy 
mieszkańcy dostrzegą sukces tych juŜ istniejących - przekonuje Z. Krakowiak. W tej chwili 
osoby przebywające na terenie gminy mają do wyboru dwa ośrodki agroturystyczne - 
Agroklub" w Kontrewersie oraz gospodarstwo w Grzymałkowie. 
Do popularyzowania gminy przyczyni się takŜe budowana właśnie bezprzewodowa sieć 
internetowa oraz publikacja - która ma się ukazać w przyszłym roku - prezentującą 
najatrakcyjniejsze zakątki regionu. 

 

            
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

   25.10.2007 
 

  "Szlak pracowitej rzeki Bobrzy" - taką nazwę noszą trzy nowe szlaki turystyczne, które 
powstają wzdłuŜ rzeki o tej nazwie. To pieszy, rowerowy i konny szlak w gminach: 
Miedziana Góra, Strawczyn, Zagnańsk i Piekoszów.  
    Na trasie będzie moŜna podziwiać główne zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, 
znajdujące się wzdłuŜ Bobrzy: piec w Kuźniakach, pozostałości po kopalniach rud i miedzi, 
oraz Zespół Wielkopiecowy w Samsonowie. Szlakiem pieszym będzie moŜna przejść 40 
kilometrów, a rowerowym przejechać 150 km. Natomiast szlak konny będzie funkcjonował 
jako pętla.  
    Jak powiedział Jacek Śniadecki z Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" - odcinek 
konny prowadzić będzie przez zakątki łatwe do pokonania dla koni i niedoświadczonych 
jeźdźców.             KaŜdy, kto będzie chciał przejechać szlak będzie miał moŜliwość 
wypoŜyczenia konia w pobliskich stajniach. Projekt finansowany jest ze środków unijnych. 
Szlak pieszy oznakowany zostanie do końca sierpnia, w ciągu kolejnych miesięcy powstaną 
dwa pozostałe.” 
 
 
 

 ,,Cztery projekty zagospodarowania terenu wokół dębu 
Bartek w Zagnańsku wpłynęły na ogłoszony kilka tygodni temu konkurs. Dziś mija 
ostateczny termin zgłaszania prac. Jak twierdzą organizatorzy - w ciągu najbliŜszych dni 
mogą pojawić się jeszcze kolejne, które przesłane zostały pocztą. Do konkursu swoje projekty 
zgłosili architekci z prestiŜowej londyńskiej firmy, oraz z Krakowa i Kielc. Jacek Śniadecki z 
Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Bobrzy" liczy na róŜnorodne prace. Ma nadzieję, Ŝe 
znajdą się wśród nich takŜe te wizjonerskie z futurystyczną wizją zagospodarowania, która 
przyciągnęłaby jeszcze więcej turystów do Zagnańska. Projekty otwarte zostaną w obecności 
specjalnie powołanej komisji, w której zasiądą m.in. leśnicy. W przyszłości mają powstać 
wokół Bartka - Informacja Turystyczna, kawiarenka i punkt sprzedaŜy pamiątek.” 
 

 



5.11.2007 

 

,,Wokół dębu Bartek ‘’ 
,,PrestiŜowe biuro architektoniczne z Wielkiej Brytanii zainteresowane jest przygotowaniem 
koncepcji zagospodarowania wokół dębu Bartek- dowiedziało się nieoficjalnie Radio Kielce. 
Na razie pojawiło się tylko jedno zapytanie dotyczące przygotowania projektu, organizatorzy 
konkursu nie są jednak zaniepokojeni. Jeden z nich Jacek Śniadecki z lokalnej grupy działania 
"Dorzecze Bobrzy" twierdzi, Ŝe zwykle koncepcje wpływają tuŜ przed zakończeniem 
konkursu w tym wypadku to 20 listopada. Wkrótce powołana zostanie komisja konkursowa, 
znajdzie się w niej między innymi Andrzej Zalewski z Eko-radia. Konkurs przeznaczony jest 
dla architektów, w przyszłości mają powstać wokół Bartka - Informacja Turystyczna, 
kawiarenka i punkt sprzedaŜy pamiątek. W koncepcji mają się takŜe znaleźć - pomysł na 
modernizację parkingu i bezpieczne przejście, a takŜe odpowiednie zabezpieczenie przed 
solanką spływającą zimą z drogi wojewódzkiej wprost w podłoŜe ukorzenione przez dąb.’’ 
            

             

 

 

 

 
 

 

 
 

 

25.09.2007 
 
„Zagnańsk > Konkurs na zagospodarowanie terenu wokół Bartka” 
Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 12 tysięcy złotych, zostaną przyznane dwa 
wyróŜnienia po 2,5 tys. zł.  
Podczas 1007 urodzin dębu Bartka ogłoszono konkurs urbanistyczny na najlepszy projekt 
zagospodarowania terenu wokół legendarnego drzewa, symbolu Gór Świętokrzyskich.  
Zarówno Jacek Śniadecki, prezes stowarzyszenia “Dorzecze Bobrzy”, organizator konkursu, 
jak i Zbigniew Zagnański, wójt Zagnańska, wierzą, Ŝe napłyną oryginalne prace, a ich 
realizacja zmieni oblicze legendarnego drzewa.  
 
Zdaniem Andrzeja Zalewskiego, znanego dziennikarza z Ekoradia, który przyjął zaproszenie 
na jego urodziny, ogłoszenie takiego konkursu na poprawienie wizerunku i lepsze 
zagospodarowanie terenu wokół tego znanego pomnika przyrody to genialny pomysł. 
- Będę mu patronował i przyglądał się temu, co się tu dzieje z duŜym zainteresowaniem - 
zapewnił znawca pogody i miłośnik ekologii. - PrzecieŜ Bartek moŜe stać się perełką 
turystyczną.  
Ale ci, którzy mają zamiar wziąć udział w konkursie organizowanym równieŜ przy 
współpracy Nadleśnictwa Zagnańsk muszą spełnić określone wymogi.  



-Opracowanie powinno uwzględniać maksymalne zachowanie istniejącego dorosłego 
drzewostanu i konfiguracji terenu, stworzenie ogrodu, nowe ogrodzenie Bartka z niewielkim 
budynkiem “stróŜówką”, projektanci muszą pomyśleć o sprawnych i funkcjonalnych 
rozwiązaniach komunikacyjnych, z koncepcją odprowadzania wód z drogi, wyeliminowania 
kolizji ruchu pieszego z kołowym, a takŜe przystosować okolicę Bartka do zwiedzania dla 
osób niepełnosprawnych - wylicza prezes Śniadecki.  
- Oprócz tego trzeba zmodernizować istniejący parking, stworzyć zabudowania kulturalno-
gastronomiczne, choćby takie jak małe muzeum, restaurację, stoiska ekspozycyjno-handlowe, 
toalety. Nie moŜe zabraknąć elementów rekreacyjnych, np. skateparku dla deskorolek i 
rowerów, ściany wspinaczkowej czy ogródka jordanowskiego. Czekamy teŜ na propozycje 
nowego oświetlenia z moŜliwością zainstalowania kamer monitorujących. Oprócz tych 
zaleceń oczekujemy na wszelkie ciekawe projekty uwzględniające inne rozwiązania, które 
mogłyby przyciągnąć do nas turystów. Materiały oprócz części tekstowej powinny zawierać 
teŜ część graficzną. 
Wójt Zagnański podkreślił, Ŝe z wyliczeń Mieczysława Starza, opiekującego się na co dzień 
Bartkiem, wynika, Ŝe co roku odwiedza go ponad 50 tysięcy turystów. Dobrze by było, aby 
spędzili tam jak najatrakcyjniej czas, bo teraz często narzekają, Ŝe koło zabytku nie ma Ŝadnej 
restauracji, gdzie po długiej drodze moŜna by zjeść obiad czy odpocząć, ani Ŝadnej rozrywki 
dla dzieci. To powinno się zmienić. Konkurs zostanie rozstrzygnięty juŜ 30 listopada.  
 
Czekają na zgłoszenia 
Wszyscy zainteresowani konkursem mogą nadsyłać swoje prace w zamkniętej 
i opieczętowanej kopercie pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy”, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 8, w terminie do 20 listopada.  
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stroniewww.dorzeczebobrzy.pl lub pod 
telefonem 041 303-22-44. 
            
 

„D ąb Bartek perełką” 
Podczas 1007 urodzin dębu Bartka ogłoszono konkurs na 
najlepszy projekt zagospodarowania terenu wokół drzewa, 
symbolu Gór Świętokrzyskich. 

Andrzej Zalewski z Ekoradia, który przybył na urodziny razem z Ŝoną, z zawodu lekarką 
uznał ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie Bartka za genialny pomysł. (T. Zbróg)  

 
 
 
 
 
 
 
 



26.09.2007 
 
„D ąb Bartek ma dziecko!” 
Zarówno Jacek Śniadecki, prezes stowarzyszenia “Dorzecze Bobrzy”, organizator konkursu, 
jak i Zbigniew Zagnański, wójt Zagnańska, wierzą, Ŝe napłyną oryginalne prace, a ich 
realizacja zmieni oblicze legendarnego drzewa.  
Genialny pomysł 
Zdaniem Andrzeja Zalewskiego, znanego dziennikarza z Ekoradia, który przyjął zaproszenie 
na jego urodziny, ogłoszenie takiego konkursu na poprawienie wizerunku i lepsze 
zagospodarowanie terenu wokół tego znanego pomnika przyrody to genialny pomysł. 
- Będę mu patronował i przyglądał się temu, co się tu dzieje z duŜym zainteresowaniem - 
zapewnił znawca pogody i miłośnik ekologii. - PrzecieŜ Bartek moŜe stać się perełką 
turystyczną.  
Ale ci, którzy mają zamiar wziąć udział w konkursie organizowanym równieŜ przy 
współpracy Nadleśnictwa Zagnańsk muszą spełnić określone wymogi. - Opracowanie 
powinno uwzględniać maksymalne zachowanie istniejącego dorosłego drzewostanu i 
konfiguracji terenu, stworzenie ogrodu, nowe ogrodzenie Bartka z niewielkim budynkiem 
“stróŜówką”, projektanci muszą pomyśleć o sprawnych i funkcjonalnych rozwiązaniach 
komunikacyjnych, z koncepcją odprowadzania wód z drogi, wyeliminowania kolizji ruchu 
pieszego z kołowym, a takŜe przystosować okolicę Bartka do zwiedzania dla osób 
niepełnosprawnych - wylicza prezes Śniadecki.  
 
Miejsce odpoczynku 
 
- Oprócz tego trzeba zmodernizować istniejący parking, stworzyć zabudowania kulturalno-
gastronomiczne, choćby takie jak małe muzeum, restaurację, stoiska ekspozycyjno-handlowe, 
toalety. Nie moŜe zabraknąć elementów rekreacyjnych, np. skateparku dla deskorolek i 
rowerów, ściany wspinaczkowej czy ogródka jordanowskiego. Czekamy teŜ na propozycje 
nowego oświetlenia z moŜliwością zainstalowania kamer monitorujących. Oprócz tych 
zaleceń oczekujemy na wszelkie ciekawe projekty uwzględniające inne rozwiązania, które 
mogłyby przyciągnąć do nas turystów. Materiały oprócz części tekstowej powinny zawierać 
teŜ część graficzną. 
 
Wójt Zagnański podkreślił, Ŝe z wyliczeń Mieczysława Starza, opiekującego się na co dzień 
Bartkiem, wynika, Ŝe co roku odwiedza go ponad 50 tysięcy turystów. Dobrze by było, aby 
spędzili tam jak najatrakcyjniej czas, bo teraz często narzekają, Ŝe koło zabytku nie ma Ŝadnej 
restauracji, gdzie po długiej drodze moŜna by zjeść obiad czy odpocząć, ani Ŝadnej rozrywki 
dla dzieci. To powinno się zmienić. Konkurs zostanie rozstrzygnięty juŜ 30 listopada. 
 
            
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

14.09.2007 
 

 
„1007 ur. Bartka” 
„JeŜeli nie masz planów na sobotę, 15 września to zabierz rodzinę do Zagnańska.  
O godzinie 14 rozpoczyna się festyn z okazji urodzin najsłynniejszego drzewa w Polsce.  
Impreza organizowana jest od dawna jednak w tym roku nieco zmieni się jej charakter. Do 
dotychczasowych organizatorów nadleśnictwa w Zagnańsku dołączy działająca od niedawna 
Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy". - Festyn rozpocznie się od konferencji 
prasowej. Na niej ogłoszony zostanie konkurs na zagospodarowanie terenu wokół "Bartka". 
Przedstawiona zostanie teŜ koncepcja szlaków turystycznych oraz ogólny plan działania LGP 
"Dorzecze Bobrzy"- mówi Tomasz Zbróg. 
 
Później zaplanowano uroczysty przemarsz uczestników festynu, w jego trakcie ma drzewo 
zaatakować mają wikingowie i będą próbować je ściąć.  
 
Jak co roku wystąpią teŜ zespoły ludowe oraz młodzi artyści. Przewidziano teŜ pokazy sztuki 
rycerskiej, prezentowane przez bractwa "Kampania Wolontarska" i "Hird". Pojawią się 
hodowcy koni ze stajni "Elbara", "Resztówka Sienkiewiczowska" i "Za Siódmą Górą". Na 
koniec organizatorzy zapowiadają występ zespołu reggae.” 
           
 
16.09.2007 
 
„D ąb Bartek będzie miał ładniejsze otoczenie”„Modernizacja parkingu, budowa 
centrum informacji turystycznej oraz przystosowanie okolicy dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych - w 1007. urodziny dębu Bartek ogłoszono konkurs na 
zagospodarowanie terenu wokół najsłynniejszego polskiego drzewa.  
Projekt "Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Legendarnego Dęba Bartka" ma 
rozwiązać problemy z dostępem do starego dębu wynikające głównie z jego sąsiedztwa z 
drogą wojewódzką. W sobotę konkurs ogłosiła Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" i 
to ona do 20 listopada przyjmować będzie prace. Dziesięć dni później ogłoszone zostaną 
wyniki. Na najlepszych czekają nagrody pienięŜne. 
 
Organizatorzy konkursu liczą na stworzenie obiektu turystycznego o ponadlokalnym 
znaczeniu. - Zdajemy sobie sprawę, Ŝe z uwagi na ograniczone moŜliwości finansowe grupa 
nie przeskoczy wielu finansowych kwestii. Stąd takie wspólne przedsięwzięcia, które mogą 
być realizowane przy wsparciu środków gminy - mówi Zbigniew Zagdański, wójt gminy 
Zagnańsk. 
 



Sobotnie 1007. urodziny dębu Bartek były bardzo uroczyste. Zorganizowano pokazowy 
szturm na dąb, uczestnicy przeszli teŜ we wspólnym korowodzie.” 
           
 
 
 

 
 

 
 
Lipiec 2007 
 
„Lokalna Grupa Działania ,,Dorzecze Bobrzy” w ofensywie” 
 
Festyn ,,Poznajmy się…” 
 
„Na stadionie ,,Lechii” w Strawczynie , 8 lipca Br., odbył się festyn p.n. ,,poznajmy się”, 
organizowany po raz pierwszy- przez ,, LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA ,,DORZECZE 
BOBRZY”, do której naleŜy 5 gmin: Strawczyn, Miedziana Góra, Mniów, Zagnańsk i – od 
niedawna – Piekoszów 
 Gospodarzem festynu był prezes zarządu stowarzyszenia Jacek Śniadecki, który 
powitał uczestników imprezy, m.in. gospodarzy poszczególnych gmin. 
 Główną atrakcja festynu występy zespołów reprezentujących poszczególne gminy. 
Nas promowały ,,Jagienki”, obok nich wystąpiły ,,Jaworzanki”, ,,Macierzanki”, ,,Wierna 
Rzeka”. Były teŜ pokazy sztuki rycerskiej, w wykonaniu ,,Kompanii Wolontarskiej”. Oko 
cieszyły stoiska rzemieślnicze: kowalstwo artystyczne Stanisława Moćki i Janusza 
Główczyńskiego, rzeźby Krzysztofa Jana Kowalskiego i Krzysztofa Porzucka oraz wystawa 
znanego artysty malarza Henryka Kurpa. 
 Na zakończenie festynu dla zgromadzonej na stadionie publiczności zagrał zespół 
młodzieŜowy ,, Preludium” ze Strawczyna. 
 
P.s. Warto dodać, Ŝe był to pierwszy festyn z cyklu ,, Poznajmy się”, podczas którego 
LGD promuje swoją działalność na rzecz pięciu gmin. Następnie festyny odbędą się: 29 
lipca Br. – w Piekoszowie, 5 sierpnia Br. – w Miedzianej Górze – Maciejówce, 26 
sierpnia Br. – w Zagnańsku oraz 16 września br. – we Mniowie. ” 
 
            
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
25.07.2005 
 
Niewybuchy w Bobrzy 

 
Mieszkaniec Bobrzy znalazł w ziemi 16 niewybuchów 
z czasów II wojny światowej. Na interwencje 
specjalistów musiał czekać 2 dni. Jak się okazało, 
zgodnie z prawem na takie interwencje, saperzy mają 
mają 72 godziny. Łącznie, Ŝołnierze z kieleckiej 
Bukówki wydobyli stamtąd ponad 160 sztuk pocisków 
moździeŜowych.  

 

Dwa dni temu pan 
Stanisław z Bobrzy 
podczas prac ziemnych 
natrafił na kilkanaście 
pocisków, które 
przeleŜały tu co 
najmniej 60 lat. 
Natychmiast o swoim 
odkryciu poinformował 
policję. Policja 
przekazała informację 
dalej.  
 
Anna Karczewska z 
Urzędu Gminy w 
Miedzianej Górze natychmiast o znalezisku 
poinformowała kieleckich saperów.  
 
Saperzy przyjechali dziś przed południem. Do tego 
czasu pociski leŜały, zaledwie kilka metrów od drogi 
Właściciel wspólnie z sąsiadem sami zabezpieczyli 
miejsce odkrycia niewybuchów. W pobliŜu gromadziło 
się wielu gapiów. Nieopodal bawiły się równieŜ dzieci. 
W województwie świętokrzyskim jest wiele miejsc, 
gdzie moŜna znaleźć podobne, niebezpieczne "pamiątki" 
po II wojnie światowej.  

 

 

 

W województwie 
świętokrzyskim jest wiele 
miejsc, gdzie moŜna znaleźć 
podobne "pamiątki" 

 

 
 
  

   

 
 
 
 



 
2.08.2006 
 
Renowacja muru w Bobrzy zakończona 

 
Unikatowy zabytek z XIX wieku ma okazję stać się 
kolejną atrakcj ą turystyczną naszego regionu. Dzięki 
funduszom unijnym udało się wytyczyć trasy, 
postawić barierki i tablice informacyjne.  

 

W XIX wieku w Bobrzy 
rozpoczęto budowę 
największego zakładu 
hutniczego w Polsce. 
Wybudowano m.in. 
węgielnię oraz potęŜny 
mur oporowy, który 
zabezpieczył 
wzniesienie przed 
obsuwaniem. Stąd teŜ 
miała być sypana ruda 
Ŝelaza do wielkich 
pieców. Prace przerwała 
powódź i Powstanie 
Listopadowe. Przez ostatnie lata teren był w prywatnych 
rękach. W 2005 roku gmina Miedziana Góra rozpoczęła 
jego zagospodarowanie. 
 
Najpierw trzeba było powycinać zarośla i drzewa, które 
uniemoŜliwiały turystom zwiedzanie obiektu. 
Wytyczono specjalne trasy zwiedzania, zabezpieczając 
je barierkami. Ustawiono takŜe tablice z informacjami o 
historii miejsca. Mieszkańcy Bobrzy są zadowoleni, Ŝe 
zapomniany i zaniedbany zabytek udało się uratować. 
Gmina planuje juŜ kolejne prace. Ma być 
zrekonstruowana stara węgielnia.  

 

 

 
Ze szczytu muru roztacza się 
piękna panorama na region 
świętokrzyskim 

 

 
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 


