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„(...)nieuchronne starzenie się drzewa po-
tęguje wielkie zagrożenie dla jego istnienia,  
a (...) statyka drzewa osiągnęła stan krytycz-
ny”

„Bartek”  
czeka !

Ksiądz Józef  
Piwowarczyk
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Pani Bronisława Stefańska. (fot. B.M.)

Ksiądz Piwowarczyk był człowiekiem  
o niezwykłej osobowości. Otwarty na proble-
my Zagnańszczan. Wszystkich parafian darzył 
szacunkiem. 

Wójt Gminy 
Zagnańsk

- Mamy rekordowy 
budżet na 2009 r.
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105 urodziny  
Pani Bronisławy 
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„Zagnańsk to fajne miejsce na Ziemi”
Rozmowa z posłem na Sejm RP Henrykiem Milcarzem

− Panie Pośle, jakie środki udało się 
panu wywalczyć w Sejmie dla Gminy 
Zagnańsk?

− Problem ten jest nie do końca osza-
cowany. Staramy się o środki z Unii 

− Spotykam się z ludźmi i widzę, że  
często wiedza i świadomość obywateli 
rozmija się z rzeczywistością. Nastąpi-
ła bardzo duża liberalizacja w ustawie 
o prowadzeniu działalności gospodar-

w swoje ręce i wyjeżdżało za granicę, 
by tam szukać swojego miejsca. Dziś 
to zaczyna się zmieniać, bo kryzys, któ-
ry dotknął cały świat, sprawia, że inne 
państwa mają problemy. Przykładowo  

czej. Znowelizowano ustawę o partner-
stwie publiczno – prywatnym, co też 
daje ogromne możliwości do działania. 
Stworzono warunki do tego, żeby uła-
twić życie osobom przedsiębiorczym, 
które chcą wziąć sprawy w swoje ręce 
i prowadzić działalność gospodarczą. 
Wkrótce będzie centralny system prze-
pływu informacji i osoba, która będzie 
chciała otworzyć własną działalność, nie 
będzie musiała biegać po wielu instytu-
cjach, bo wszystko to załatwi w jednym 
okienku u siebie w gminie. Mam tylko 
świadomość, że ludzie tego nie wiedzą. 
Przeraża ich myśl o piętrzących się pro-
blemach. Dlatego ważne jest, aby ludzi 
w tym zakresie uświadamiać. Ważne 
jest też to żeby, ludzi przygotowywać 
do prowadzenia tej działalności, żeby 
nie działali pod wpływem impulsów, 
ale w sposób bardziej przemyślany. Bo 
z jednej strony jest to szansa a z drugiej 
ogromna odpowiedzialność – nie tyl-
ko za siebie, ale i za ludzi, których się 
zatrudnia. Dlatego bardzo ważny jest 
pomysł i przygotowanie do tego co się 
chce robić. Państwo, samorząd powinny 
wspierać tych ludzi, bo ich sukces będzie 
przekładał się na sukces nas wszystkich.

− Co by pan powiedział młodym 
ludziom, którzy często z konieczności, 
wyjeżdżają z takich małych miejsco-
wości jak Zagnańsk, do wielkich miast 
i za granice naszego kraju, w poszuki-
waniu lepszego jutra?

− Był czas, że perspektywa w Polsce 
robiła się zła. Wielu ludzi brało sprawy 

Poseł Henryk Milcarz.
jest ten poseł od Dębu „Bartka”. Teraz 
rzecz w tym, żeby władze wojewódzkie, 
gminne łącznie ze mną zjednoczyły siły 
na rzecz ochrony przyrody, aby te przy-
rzeczenia weszły w konkretny wymiar. 

− Czyli można się spodziewać, 
że będzie pan się starał o to, żeby 
chronić dąb, który jak wynika z treści 
artykułu pana Janickiego, ma się co-
raz gorzej?

− Ja nawet w Sejmie występo-
wałem w tej sprawie – i mówiłem, że 
dąb przeżył Jagiellonów, różne burzliwe 
okresy historyczne, kiedy to królowie 
spoczywali w jego cieniu po udanych 
wojażach, zatem głupio byłoby, gdyby 
na naszych oczach, w „demokratycz-
nej, wolnej Polsce” – „padł”. Szczerze 
mówiąc, jest tu potrzeba zaangażowa-
nia wszystkich zainteresowanych. Ja w 
Warszawie stworzyłem ten klimat na 
rzecz ochrony Dębu „Bartka”, posło-
wie, na czele z przewodniczącym klubu 
parlamentarnego Zbigniewem Chlebow-
skim, przyrzekli mi, że  pieniądze na ten 
cel się znajdą. Teraz rzecz w tym, żeby 
przygotować specyfikację zadań i kosz-
tów jakie trzeba ponieść. Przecież, żeby 
rozmawiać ile pieniędzy potrzeba, trze-
ba przedstawić konkrety. Idzie wiosna  
i myślę, że razem z marszałkiem i gminą 
weźmiemy się za tę sprawę.

− Wiem, że mało osób w naszej 
gminie, które prowadzą działalność 
gospodarczą, korzysta ze środków 
unijnych. Jak przekonać tych ludzi do 
starań o dotacje?

sprawa woli, wyobrażenia. Bardzo wie-
lu ludzi tak zaczynało a dziś prowadzą 
duże firmy. Wiem, że ciężko jest skła-
dać takie propozycje ludziom, którzy są  
w dość trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Ale jak nie będą próbować, to nic samo 
im z nieba nie spadnie.

− Co pan sądzi o gminie Zagnańsk, 
czy to dobre miejsce do życia? Co 
mówi pan w kraju i za granicą gdy 
pada pytanie o gminę?

− Zawsze, czy to w kraju, czy poza 
nim, nie wstydzę się tego a nawet ak-
centuję skąd jestem. Mówię, że jestem 
szczęściarzem, bo się urodziłem w Za-
gnańsku. Ja uważam, że jest to bardzo 
fajne miejsce na Ziemi. Choćby z powo-
du walorów krajobrazowych. Jest tylko 
pytanie, na ile my, którzy tu żyjemy, 
potrafimy to wykorzystać. To ludzie de-
cydują, jak świat wokół nich wygląda. 
Wiem, że wielu się ze mną nie zgodzi, 
bo wygodniej jest mówić, że „to nie ode 
mnie zależy, ale od losu, otoczenia...”. 
Jednak jeśli człowiek, zwłaszcza młody, 
nie ma marzeń, to nic z tego nie wyj-
dzie. Ja też nie miałem planów „bycia 
posłem”, ale zupełnie przyziemne i zwy-
czajne dążenia. Ale przez to, że te małe 
cele starałem się osiągać, osiągnąłem 
pewien pułap, o którym tak do końca nie 
śniłem. Bo jak nie zacznie się od małych 
rzeczy i planów to człowiek stoi w miej-
scu.

− Dziękuję za rozmowę.
− Dziękuję.

Rozmawiał Bartosz Majewski

Europejskiej na realizację m.in. 
kanalizacji w Zagnańsku,  jest to 
ponad 70 mln zł. Jednak, na ra-
zie są to dane wynikające z opra-
cowań, a faktyczna wartość bę-
dzie znana po ogłoszeniu decyzji  
z Komisji Europejskiej. Myślę, 
że decyzja taka będzie ogłoszona  
w tym, a najpóźniej w połowie 
przyszłego roku. Ja, jako poseł 
rozpocząłem dość potężną kampa-
nię w Sejmie. Każdą okazję - czy 
to przy debacie o ochronie przyro-
dy, czy środowiska, wykorzystuję 
do propagowania ochrony Dębu 
„Bartka” . Najpierw otrzymywa-
łem decyzje odmowne, ale jedna 
z ostatnich była pozytywna. Wice-
minister środowiska zadeklarował 
pomoc wójtowi gminy i marszał-
kowi województwa, na rzecz starań 
związanych z ochroną Dębu „Bart-
ka” . Nie wszyscy w Sejmie mogą 
znać moje nazwisko, ale mówią na 
mnie „Bartek”, bo wiedzą, że „to 

w Anglii, która była kiedyś rajem 
dla emigrantów z Polski, pojawiają 
się głosy nieprzychylne obcokra-
jowcom, w tym i Polakom. Nieza-
leżnie od sytuacji, mówiłem, żeby 
ludzie nie wyjeżdżali. Jeżeli zaś 
podjęli taką decyzję to, żeby ten 
czas wykorzystali dobrze. Żeby 
obserwowali, uczyli się – być 
może innego patrzenia na życie, 
a nie tylko, żeby zarobili jakieś 
pieniądze i wracali. Mówię tak 
dlatego, gdyż uważam iż Polska 
też jest, wbrew różnym powszech-
nym opiniom, miejscem, w którym 
można się odnaleźć na ziemi. Jest 
tyle niezagospodarowanych obsza-
rów, jak choćby usługi, rzemiosło.  
A sukces drzemie w głowie. Jest 
to tylko kwestia odwagi, pomysłu  
i determinacji. Świat tak poszedł do 
przodu, że dzisiaj siedząc w domu, 
mając komputer z dostępem do 
internetu, można prowadzić dzia-
łalność gospodarczą. Jest to tylko 
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- Proszę mi powiedzieć co się pani 
kojarzy najbardziej z osobą księdza 
Józefa Piwowarczyka?

− Ksiądz Piwowarczyk był człowie-
kiem o niezwykłej osobowości. Otwarty 
na problemy Zagnańszczan. Wszystkich 
parafian darzył szacunkiem. 

Ksiądz Proboszcz pobudzał życie 

nia materialne.
− Przeglądając kronikę parafialną, 

którą Pani prowadzi, widzę, że ksiądz 
kanonik był osobą bardzo bliską dla 
parafian.

− Tak, to był pocieszyciel wszyst-
kich znękanych życiem. Nie pamiętam 
podniesionego głosu Ks. Piwowarczyka.  

Wspomnienie księdza Józefa 
Piwowarczyka

Rozmowa z Panią Heleną Garecką

19 marca to dzień, który  w pamię-
ci wielu mieszkańców gminy pozosta-
nie jako dzień imienin Księdza Józefa 
Piwowarczyka. Nie tak dawno jeszcze 
mogliśmy spotkać się z naszym Drogim 
Kanonikiem, by złożyć mu najserdecz-
niejsze życzenia, a wielu z tych, którzy 
nie mogli tego uczynić bezpośrednio  
z pewnością nawiązywało myślami do 
Jego osoby w tym szczególnym dniu. 
Dla licznej grupy parafian ten dzień był 
okazją do wyrażenia wdzięczności i po-
dziękowania za wiele lat Jego pełnej po-
święcenia służby na rzecz gminy, parafii 
i każdej naszej rodziny.

Dziś, kiedy nie ma Go już wśród nas, 
pozostaje nam modlitwa, za Jego Du-
szę oraz pamięć o jakże owocnym  ży-
ciu  Księdza Józefa i roli jaką odegrał  
w rozwoju Parafii w Zagnańsku oraz 
życiu wielu członków wspólnoty pa-
rafialnej. Dzięki temu właśnie nie od-
szedł całkiem, ale pozostaje w pamięci 
żyjących. Pozostały Jego czyny, efekty 
pracy zarówno te w sferze duchowej 
, jak i te realizowane na płaszczyźnie 
gospodarczej. Poprzez budowę Kapli-
cy w Zagnańsku stworzył podstawy do 
powołania drugiej parafii w tym rejonie 
gminy, rozbudował cmentarz, chociaż 
wydawało się to niemożliwe.

Jeden z  wielkich filozofów starożyt-
ności - Seneka Młodszy - powiedział, 
„musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz  żyć  
z pożytkiem dla siebie”. Ponad 30 lat 
pobytu Księdza Józefa w naszej parafii 
i gminie dowodzi, że ta  mądrość sprzed 
wielu wieków była mottem przewod-
nim, najważniejszą zasadą Jego życia  
i działalności.

Przez wiele lat dzielił z nami troski 
i radości pomagał w chwilach trudnych. 
Potrafił z uwagą  wysłuchać każdego, 
nigdy nie odmówił pomocy. Zawsze 
życzliwy i uśmiechnięty, wspaniały wy-
chowawca i nauczyciel wielu pokoleń 
młodych obywateli  naszej małej oj-
czyzny. Osoba publiczna, nie rodzina,  
a jednocześnie tak bliski dla wielu z nas 
prawdziwy przyjaciel.

Takiego Go właśnie zapamiętamy. 
Taki pozostanie w naszych sercach.

Pamiętamy…

− Ks. Józef Piwowarczyk przybył do 
Zagnańska 08.09.1973 r. i od tej pory 
osiągał sukcesy duszpasterskie oraz 
materialne. Nigdy pochopnie nie podej-
mował decyzji, dlatego konsekwentnie 
mógł dążyć do wyznaczonych celów.

Swoją postawą zyskiwał wielu zwo-
lenników. ... Brakuje Go, ale żyje w na-
szej pamięci.

Rozmawiał Bartosz Majewski

Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy

Do marcowego wydania gazety załączona jest wkładka zawierająca ogłosze-
nie o przetargu ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości lokalowej 
położonej w Zagnańsku przy ulicy Słonecznej.

W czasie 
s p o w i e d z i 
nigdy nikogo 
nie potępił.  
Z optymi-
zmem patrzył 
w przyszłość. 
On znał nasze 
t a j e m n i c e .  
W razie po-
trzeby poma-
gał duchowo 
i materialne.

− Ludzie 
często trak-
tują ducho-
w i e ń s t w o 
jak odrębną 
kategorię lu-
dzi, wyizolo-
waną.

− Ks. Ka-
nonik miał 
wiele pasji: 
p s z c z e l a r -
stwo, które 
jak mówił, 
uczyło go 
p o r z ą d k u , 
organizacji, 
pracowitości; 
motocyk le , 
s a m o c h o -
dy, kochał 
z w i e r z ę t a  
a zwłaszcza 

duchowe wśród swoich wiernych po-
przez liczne nabożeństwa. Co tydzień 
otrzymywaliśmy nowy zasób przemy-
śleń, rad, błogosławieństw, a wszystko 
po to, żeby było lżej żyć.

Cechowała go pracowitość. Za jego 
probostwa wyremontowana została ple-
bania, odnowione ołtarze Św. Rozalii  
i Św. Marcina, Stacje Drogi Krzyżo-
wej, pomalowano kościół, odświeżono 
kamienną wykładzinę w starszej części 
kościoła, konserwowano dach, dwa razy 
powiększano cmentarz, powstała kapli-
ca pogrzebowa, zmieniono ogrzewanie 
kościoła no i dzieło życia – kościół Św. 
Józefa. Trudno wymienić inne dokona-

psy.
− A jak to było z jego decyzją  

o wstąpieniu do seminarium?
− O wstąpieniu do seminarium zde-

cydowała jedna tajemnicza chwila. Miał 
zdawać na rolnictwo w Krakowie, ale 
stało się tak, jak pokierowała Siła Wyż-
sza. Poinformował o tym rodziców, 
którzy widzieli w nim swojego następ-
cę. Ojciec, nieco zdziwiony, przyjął to 
do wiadomości. Ukochana mama była 
szczęśliwa, bo spełnił Jej marzenie.

− Odnoszę wrażenie, że ksiądz Jó-
zef nie bał się wyzwań, umiał stawiać 
czoła wyzwaniom i trudom jakie na-
potykał.

Ks. Józef Piwowarczyk



GAZETA   ZAGNAŃSKA  -  Marzec   20094

Budżet na bieżący rok zawiera bar-
dzo wiele wydatków inwestycyjnych. 
Na ogólną kwotę  38 971 931 zł, wy-
datki inwestycyjne stanowią 33,75%  
i są zaplanowane w ogólnej kwocie  
13 152 268 zł. W sumie na rok 2009 przy-
pada do realizacji około 80 mniejszych  
i większych przedsięwzięć.

Tradycyjnie, od kilku lat, najwięk-
szą grupę inwestycji  w gminie stano-
wią wydatki na budowę kanalizacji.  
W tym budżecie występują one w kwocie 
4 418 412 zł, ale faktyczne zakres tych 
prac będzie  zdecydowanie większy, po-
nieważ część wydatków na prace kanali-
zacyjne  realizujemy przy współpracy ze 
Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich 
w Bodzentynie. W latach 2008 – 2009 
realizujemy w miejscowościach: Chru-
sty, Goleniawy, Samsonów-Komorniki, 
Kaniów, Tumlin-Dąbrówka, zadanie  
o wartości blisko 10 mln zł. Na ten cel  
w ostatnich dniach, otrzymaliśmy do-
tację z Unii Europejskiej w ranach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego,  
w wysokości 5 900 000 zł. W 2009 roku, 
chcemy również rozpocząć  realizację 
kanalizacji  w miejscowościach Jawo-
rze i Siodła. W budżecie na bieżący rok 
przypadają wydatki na ten cel, w wy-
sokości 3 339 930 zł. Z czego ponad  
2 mln zł, przewiduje się pozyskać z Unii 
Europejskiej. 

Będziemy także realizować pro-
gram wykonywania przyłącz kanali-
zacyjnych, co umożliwi podłączanie 
poszczególnych nieruchomości do bu-
dowanych systemów kanalizacji. Czę-
sto przyłącza te są bardzo kosztowne, 
nierzadko przekraczają wartość 10 tys. 
zł. Nasz program przewiduje, że zain-
teresowany zapłaci za takie przyłącze 
tylko 1600 zł. Na wykonanie projektów  
w zakresie kanalizacji, kierujemy kolej-
ne 316 780 zł. Znaczne pieniądze, prze-
znaczymy w roku 2009 na budowę oraz 
modernizację wodociągów – w sumie 
jest to kwota 1 090 000 zł. Z czego naj-
poważniejsze przedsięwzięcia to budowa 
wodociągu, dla terenów budowlanych  
w Janaszowie, oraz przebudowę wodo-
ciągu w Kajetanowie. 

Ważną częścią planu inwestycyjnego  
są drogi. W roku 2009 chcemy przepro-
wadzić prace przygotowawcze  niezbędne 
do tego, aby w roku przyszłym wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim zmodernizo-
wać drogę wojewódzką na odcinku Chru-
sty- Lekomin. Jest  założenie, aby wzdłuż 
całego tego ciągu pojawił się chodnik dla 
pieszych. Na drogi powiatowe przezna-
czymy w formie dotacji finansowej, lub 
rzeczowej dla Starostwa Powiatowego 

w Kielcach 1 670 000 zł.  Największym 
przedsięwzięciem w ramach tych pienię-
dzy, będzie przebudowa skrzyżowania  
w miejscowości Tumlin, o wartości bli-
sko miliona złotych. Na drogi gminne,  
w bieżącym roku wydamy 4 497 638 zł. 

W ramach tych pieniędzy będzie 
realizowana modernizacja drogi do 
Borowej Góry, na którą spodziewamy 
się pozyskać dotację z tzw.” programu 
Schetyny”,  w kwocie 550.000 zł, to jest 
50% wartości całego zadania. Chcemy 
przebudować chodniki w miejscowości 
Wrzosy, ponieważ te budowane kilka-
dziesiąt lat temu, nie spełniają już swo-
jej roli. Będzie przedłużony chodnik  
w miejscowości Bartków. Sporym zada-
niem w tej grupie będzie realizacja po-
łączenia między Jaworzami i Siodłami. 
Wartość tego zadania przekracza 2 111 
000 zł. Partycypować będzie Unia Euro-
pejska, ponieważ na ten cel otrzymamy 
dotację w kwocie 1 266 890 zł. Chcemy 
też rozpocząć budowę drogi do Bartko-
wego Wzgórza, której projekt opraco-
wano 2 lata temu. Na tę drogę też mamy 
obiecane pieniądze z Unii Europejskiej 
w kwocie 833.000 zł

Na opracowanie projektów na kolej-
ne zadania inwestycyjne w zakresie dróg 
wydamy 360 000 zł. 

Ważnym przedsięwzięciem, jakie 
będzie realizowane w 2009 roku, jest 
dalsza rozbudowa pomieszczeń dla po-
trzeb rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia  
w Zagnańsku. Na ten cel przeznaczono 
w budżecie kwotę 86 tys. zł. 

Dobrą wiadomość mamy dla naj-
młodszych i ich rodziców, bowiem trwa 
proces projektowania  pod  rozbudowę 
Szkoły w Zagnańsku. Ta  inwestycja bę-
dzie polegać na wybudowaniu kolejne-
go  pawilonu, gdzie będzie miało swoją 
siedzibę trzy oddziałowe przedszkole  
z prawdziwego zdarzenia. Wartość in-
westycji oceniamy na około 2 mln zł.  
I tu również mamy możliwość dofinan-
sowania z Unii Europejskiej- złożyliśmy 
wniosek, czekamy na rozstrzygnięcie.

Na remonty i modernizację szkół 
wydamy 420 tys. zł. 

Ciekawe przedsięwzięcie, które ma 
szanse być realizowane w najbliższym 
czasie w Gminie Zagnańsk, to place 
zabawowo-rekreacyjne w kilku miej-
scach w Gminie. Wartość tej inwestycji 
to około 660 tys. zł. Zadanie to będzie 
realizowane  pod warunkiem pozyskania  
pomocy finansowej z Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Zbigniew Zagdański

Rekordowy budżet  
na 2009 rok

Urząd Gminy Zagnańsk złożył wnio-
sek o dofinansowanie na rozbudowę 
kanalizacji w naszej gminie. Uzyskali-
śmy zapewnienie o dofinansowaniu na 
tę inwestycję w kwocie 5.991.658,21 zł 
z Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007 
– 2013,(przy czym całkowita wartość 
inwestycji wynosi 10.591.582,49 zł). 
W ramach projektu pod nazwą „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Bartków, Chrusty, Kaniów, Sam-
sonów-Komorniki, Tumlin-Dąbrówka 
oraz budowa wodociągu w miejscowo-
ści Samsonów-Podlesie”, prace w tych 
miejscowościach realizowane będą na 
odcinkach:

− budowa kanalizacji wraz z przyłą-
czami w Chrustach – kanał 2173,5m

− budowa kanalizacji wraz z przy-
łączami w Kaniowie (południe) – kanał 
1421m

− budowa kanalizacji wraz z przy-
łączami i obiektami towarzyszącymi  
w Bartkowie (Górnym) i w Goleniawach 
– kanał 2307m

− budowa kanalizacji wraz z przy-
łączami i obiektami towarzyszącymi  
w Tumlinie-Dąbrówce – kanał 2602,5m

− budowa kanalizacji wraz z przy-
łączami i obiektami towarzyszącymi 
w Samsonowie-Komornikach – kanał 
1970,5m

− budowa wodociągu w Samsono-
wie-Podlesiu – wodociąg 3014mb.

Długość kanalizacji ogółem to 10 475m.

Bartosz Majewski

Będą nowe 
prace przy 
kanalizacji

Informacja
GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zagnańsku, informuje, że w dniu 
9 marca 2009 roku, został rozstrzygnięty 
otwarty konkurs ofert na realizację zada-
nia publicznego zleconego przez Gminę 
Zagnańsk z zakresu pomocy społecznej 
„Zapewnienie posiłku – dystrybucja 
artykułów żywnościowych”. Zadanie 
będzie realizowane przez Stowarzy-
szenie Świętokrzyski Bank Żywności, 
Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku 
Publicznego. Stowarzyszenie otrzyma 
3000 zł dotacji. 

E.Korus
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Z pewnością pomnikowy dąb „Bar-
tek” jest najbardziej znanym drzewem  
w Polsce i jednocześnie wyjątkową 
atrakcją turystyczną gminy Zagnańsk. 
Mimo spotykających go przeciwności 
losu nadal podziwiamy jego żywotność 
i siłę przetrwania. Poprzez fakty i legen-
dy stał się symbolem burzliwych losów 
narodu polskiego.

Niestety, nieuchronne starzenie się 
drzewa potęguje wielkie zagrożenie dla 
jego istnienia. Każdej wiosny z niepo-
kojem czekamy, czy wypuści nowe pędy  
i liście. Powinniśmy uczynić wszystko, 
co tylko jest możliwe, aby jak najdłużej 
zachować jego piękno i walory emocjo-
nalne dla następnych pokoleń. Obecnie 
największym zagrożeniem jest utrata 
statyki i możliwość wywrócenia się ca-
łego drzewa.

Spalenie korony i pnia od strony 
wschodniej w wyniku pożaru stodoły 
w 1905r., ale jednocześnie duża jesz-
cze żywotność drzewa, po stu latach, 
spowodowała jednostronny rozwój 
konarów w kierunku południowo-za-
chodnim. Ogromne rozmiary drzewa  
i asymetryczność korony powoduje duże 
przeciążenie konstrukcji nośnej pnia. 
Każdy z pięciu głównych konarów waży 
4,85 – 10,3 tony. Wypróchniały pień  
z trudem utrzymuje ten ciężar. Konar 
północny oderwał się już od pnia, a gór-
na szczelina między nim a pniem w cią-
gu ostatnich 12 lat zwiększyła się z 0,6 
do 8 cm. Nastąpiło również poprzecz-
ne pęknięcie na pniu, tworząc szcze-
linę o szerokości 4 cm. Należy zauwa-
żyć, że leży on na czterech podporach,  
a szczeliny górna i poprzeczna ciągle się 
powiększają, gdyż konar ten nie stano-
wi żadnej przeciwwagi dla pozostałych 
czterech głównych konarów ciągnących 
drzewo ku południu. Widocznym skut-
kiem tego pochylania się jest zgniatanie 
poprzeczne i sfałdowanie zewnętrznych 
warstw drewna od tej strony. Założona 
w 1978r. w środku pnia plomba epidia-
nowo-drzewna z pewnością już nie speł-
nia swojej ochronnej funkcji. Istnieje 
jednak obawa, że jej wyjęcie mogłoby 
spowodować zawalenie się do środka 
spróchniałego pnia. Pień i całe drzewo 
powoli, ale nieuchronnie, mimo założo-
nych podpór, przechyla się w stronę dro-
gi. Środek ciężkości drzewa przesunął 
się 80 cm poza podstawę drzewa.

Czynne pasy życiowe w 1996r. zaj-
mowały  jedynie 30% obwodu pnia,  
a grubość żywej tkanki drzewnej na 
obwodzie wynosiła od 2,3 do 15,8 cm. 
Tylko w jednym miejscu od strony po-
łudniowo-wschodniej sięgała 28,3 cm.  
Z praktyki dendrologicznej wynika, że 
przy rozmiarach „Bartka” minimalna 
grubość ścianek pnia powinna wynosić 
około 50 cm. „Statyka drzewa osiągnęła 
stan krytyczny!”

Glebę, wokół „Bartka” stanowi oko-
ło metrowa warstwa piasków glinia-
stych, pod którą znajduje się gliniasta 
zwietrzelina piaskowca o grubości 2 – 
3m. Niżej jest już skała piaskowca. Przy 
sędziwych drzewach korzeń palowy ule-
ga stopniowej redukcji. Można przyjąć, 
że system korzeniowy sięga 2 – 3m głę-
bokości, a jego zasięg zapewne pokrywa 
się z zasięgiem korony. W ostatnich la-
tach w pobliżu pnia pojawiają się owoc-
niki opieńki miodowej. Trudno stwier-
dzić, czy grzybnia rozwija się jedynie 
w substancji organicznej gleby, czy za-
atakowała już także szyję korzeniową  
i korzenie. Najsłabszym miejscem pnia 
jest właśnie szyja korzeniowa, czyli styk 
pnia z powierzchnią gleby. Istnieje realne 
zagrożenie, że mimo podpór, silniejszy, 
kręcący wiatr i postępujące próchnienie 
podstawy pnia, może zachwiać statyką 
drzewa i jego mocniejsze przechylenie,  
a wtedy, przy olbrzymim ciężarze drze-
wa przekraczającym 40 ton, nie pomo-
gą już podpory i olbrzym zawali się na 
ziemię. Wówczas drzewo w znacznym 
stopniu by się roztrzaskało, a drewno, 
podsiąkane wilgocią z gleby po paru la-
tach zupełnie by spróchniało. Tak prze-
cież się stało ze słynnym „Dębem Jagieł-
ły” w Białowieskim Parku Narodowym  
i innymi cennymi drzewami.

Jestem przekonany, że w obecnej sy-
tuacji najlepszym sposobem zachowania 
„Bartka” jest ustawienie poza korzeniami 
drzewa 31 stalowych masztów, połączo-
nych rozpiętymi nad koroną linami lub 
sztywnymi prętami, do których należa-
łoby podwiesić główne konary drzewa. 
Wtedy, gdyby nawet doszło do zatraty 

drzewa lub jego usunięcia, to całe pod-
wieszone drzewo będzie dalej wiele lat 
wzbudzać podziw zwiedzających. Masz-
ty należałoby stabilizować możliwie ma-
łymi, ale głębokimi betonowymi funda-
mentami. Niewielkie wahania wysokości 
zawieszenia konarów można by regulo-
wać odpowiednimi sprężynami. Oczy-
wiście, szczegóły założenia masztów  
i lin oraz podwieszenia konarów należy 
powierzyć fachowcom np. elektrykom 
– konstruktorom słupów wysokiego na-
pięcia. 

Zalet takiego rozwiązania jest wie-
le. Na jednym z masztów można będzie 
założyć profesjonalną instalację odgro-
mową, a na drugim urządzić atrakcyj-
ną wieżę widokową na koronę drzewa  
i dolinę Bobrzy. Bezpieczniejsze będzie 
wyjmowanie po kawałku plomby, oglą-
danie wnętrza pnia i ewentualne podej-
mowanie czynności zabezpieczających 
go. Łatwiejszy będzie dostęp do korony 
drzewa. Liny podwieszające będą znacz-
nie bardziej elastyczne niż coraz licz-
niejsze podpory zasłaniające drzewo.

Ciągły brak wystarczających fundu-
szy powoduje, że prace zabezpieczające  
i ochronne wokół „Bartka” prowadzone 
są „ratunkowo” co kilka lat, a przecież 
taki staruszek wymaga ciągłej opieki! 
Zacząć należy od ratowania drzewa,  
a dopiero potem zająć się bliższym i dal-
szym otoczeniem. Wydaje się, że jedyną 
wadą tego sposobu są wyższe koszty, ale 
można je rozłożyć na parę lat – żeby tyl-
ko nie było za późno! Pewne zaś jest, że 
raz poniesione będą przynosić korzyści 
przez długie lata. Sądzę, że niespotykane 
dotychczas w praktyce dendrologicznej 
rozwiązanie ułatwi zdobycie koniecz-
nych funduszy. 

Stanisław Janicki

„Bartek” czeka!

Przełom lutego i marca, jest okre-
sem, w którym w Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych, odbywają się spotkania 
sprawozdawcze. Są na nich rozliczane 
władze tych jednostek, za działalność  
w roku ubiegłym. W Gminie Zagnańsk 

Spotkania Sprawozdawcze w OSP

funkcjonują cztery jed-
nostki OSP, są stosunko-
wo dobrze wyposażone 
– wszystkie posiadają sa-
mochody, w miarę moż-
liwości mają zapewnione 
warunki lokalowe – choć 
w tym zakresie jest jesz-
cze wiele do zrobienia. 
Na pewno jednostki te 
grupują prawdziwych 
ochotników, oddanych 
sprawie ochrony bezpie-
czeństwa ludzi i mienia. 
Nie ma więc nic dziwne-
go, w tym, że spotkania 
sprawozdawcze tylko 
potwierdzają cele zarzą-

du tych jednostek. Dwie jednostki OSP,  
w Chrustach i w Samsonowie, są włą-
czone do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Potwierdza to ich bar-
dzo dużą sprawność bojową

Na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Gminy Ju-
styna Ślewa, doradca Marszałka Woj. Święt. Zenon Pie-
caba, Naczelnik OSP Zagnańsk Ryszard Łoboda, Prezes 
OSP Zagnańsk Ryszard Wawszczak
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Powszechnie wiadomo, że miłość 
jest jedyną rzeczą, która mnoży się za 
każdym razem, gdy się nią dzielimy. Jak 
wielką moc posiadają te słowa dowiedli 
w ostatnim czasie mieszkańcy naszej 
gminy. W walentynkowy wieczór zgro-
madzili się oni na charytatywnym balu 
w tumlińskiej szkole. Pomimo świetnej 
zabawy, tańca i śmiechu nikt nie zapo-
mniał o celu i idei imprezy. Pokazali-
śmy, że kochamy i szanujemy drugiego 
człowieka. Udowodniliśmy, że chcemy 
pomóc Izie.

Pomysł zorganizowania balu zro-
dził się na początku stycznia. Już po 
kilku dniach na terenie gminy zawi-

DAR SERCA DLA IZY,  
czyli bal charytatywny w szkole w Tumlinie

sło ponad 50 plakatów informujących  
o przedsięwzięciu. Do tumlińskiej szko-
ły każdego dnia przybywali kolejni lu-
dzie wielkiego serca. Kupowali cegiełki, 
byli ciekawi szczegółów imprezy. Panie  
z rad sołeckich, sołtyski Tumlina oraz dy-
rekcja szkoły uwijała się jak w ukropie.  
W końcu 14 lutego wszystko dopięto na 
ostatni guzik. Przed 19 przybyli pierwsi 
goście. Na sali gimnastycznej zasiadło 
180 osób. Nad głowami zgromadzonych 
leniwie wirowały amorki, kręciły się 
serduszka.

Na honorowym miejscu zasiadła 
bohaterka, nie tylko tego wieczoru, Iza.  
W końcu głos zabrała pani dyrektor. 

Przywitała zebranych, serdecznie po-
dziękowała za otwarte serca i zaprosiła 
na koncert młodzieży. Soliści z Tumli-
na jak zwykle pokazali ogromną klasę. 
Przypomnieli najpopularniejsze polskie 
i zagraniczne hity. Noc upłynęła wszyst-
kim w przyjaznej, serdecznej atmosfe-
rze.

Mieszkańcy naszej gminy pokazali, 
jak wrażliwi są na cierpienie drugiego 
człowieka. Jesteśmy pewni, że to nie 
pierwszy i ostatni raz. W końcu dzielić 
się, dawać coś z siebie, pomagać to nic 
trudnego. Wystarczy tylko chcieć.

Marcelina Domagała

W dniu 16 marca 2009 pani Broni-
sława Stefańska z Tumlina-Dąbrówki 
obchodziła swoje 105 urodziny. Urodzi-
ła się w Stanowicach koło Jędrzejowa 
w 1904 roku. W latach trzydziestych jej 
rodzina przeprowadziła się do Tumlina. 
Całe jej życie związane było z rolnic-
twem. Ma trzy córki : Irenę mieszkającą 
w Tumlinie Wykniu, Henrykę mieszkan-
kę Samsonowa-Ciągłe oraz Mariannę, 

która opiekuje się nią od 16 lat czyli 
od śmierci męża. Pani Bronisława do-
czekałą się 7 wnucząt, 19 prawnucząt  
i dwojga praprawnucząt. Jest osobą sta-
nowczą, ciekawi ją życie rodzinne, lubi 
odwiedziny rodziny i sąsiadów. Pani 
Stefańska jest pod stałą opieką lekarską, 
którą zapewnia jej pani doktor Elżbie-
ta Beska-Mróz, odwiedzając ją często 
bez zapowiedzianej wizyty lekarskiej. 

Opieką duchową natomiast otacza ją 
Proboszcz Parafii Ksiądz Kanonik Cze-
sław Biskup oraz Ksiądz Prefekt Robert 
Teter. Z okazji tego pięknego jubileuszu 
15 marca odbyła się w domu jubilatki 
uroczystość, na którą przybyło około 
40 osób. Wśród gości był również Wójt 
Gminy Zagnańsk Zbigniew Zagdański 
oraz przewodnicząca Rady Gminy Ju-
styna Ślewa.  (B.M.)

105 urodziny Pani Bronisławy Stefańskiej



GAZETA   ZAGNAŃSKA  -  Marzec   2009 7

Wesołe przedszkole – miejscem za-
bawy nauki i odpoczynku. Taką nazwę 
nosi nowo powstałe przedszkole przy 
Szkole Podstawowej w Zachełmiu. 
Otwarcie placówki odbyło się 2 marca 
br. Jest to oddział przedszkolny dla dzie-
ci w wieku 3-5lat. Godziny otwarcia to 
8-13. Jest to już kolejne w naszej Gminie 
przedszkole, które udało się utworzyć  
z pomocą środków unijnych. W tym 
przypadku UE przekazała na ten cel  
161 250 zł. Przedszkole otrzymało rów-
nież pomoc finansową z Urzędu Gmi-
ny, na remont łazienki dla dzieci. Poza 
zwyczajnymi zajęciami, w placówce są 
także prowadzone spotkania z logopedą 
– 4 godziny w miesiącu, oraz panią psy-
cholog – 2 godziny w miesiącu. Przed-
szkole jest przeznaczone dla dziesięcior-
ga dzieci, jednak chętnych jest znacznie 
więcej. Powstało ono z inicjatywy rodzi-
ców. Obecnie jest zaplanowane na okres 
dwóch lat.

Przy tej okazji zapytaliśmy wójta, 
czy warto w takich małych miejscowo-
ściach otwierać przedszkola?

Zbigniew Zagdański:
O roli wychowania przedszkolnego 

w procesie edukowania i wychowania 
dzieci, nie trzeba już nikogo przekony-
wać. Cel Gminy jest taki, aby jak naj-
większa liczba dzieci, korzystała z opie-
ki przedszkolnej. Można to osiągnąć 
poprzez przybliżenie tych placówek do 
miejsc zamieszkania najmłodszych oby-
wateli naszej małej ojczyzny. Nie musi-
my tutaj zwracać szczególnej uwagi na 
ekonomię, ponieważ dziś jest szansa na 
pozyskiwanie pieniędzy na działanie ta-
kich placówek z Unii Europejskiej. Tak 

stało się w przypadku przedszkola w Za-
chełmiu i w Zagnańsku, na które to pla-
cówki uzyskaliśmy środki z Brukseli. 

Są zamiary otwarcia takich placówek 
w tych miejscach w Gminie, gdzie ist-

Nowe przedszkole w Zachełmiu
Najlepszą inwestycją jest inwestycja 

w człowieka i im wcześniej się to uczy-
ni, tym lepiej. Zatem od rodziców z tych 
miejscowości będzie zależało czy nowe 
placówki przedszkolne będą cieszyć się 

Wójt Gminy Zagnańsk uprzejmie 
informuje, że w siedzibie tutejsze-
go Urzędu – (tablica ogłoszeń) zo-
stał wywieszony wykaz informujący  
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego – 
licytacji nieruchomości zabudowanej 
budynkiem gospodarczym położonej 
przy ulicy Słonecznej w Zagnańsku, 
obręb geodezyjny Zagnańsk, ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 474/7  
o powierzchni ogólnej 0,1600ha.

Wykaz podaje się do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni licząc od 
daty wywieszenia wykazu tj. Od 18 
marca 2009 roku do 9 kwietnia 2009 
roku. 

Ogłoszenie Wójta

nieją warunki lokalowe, a gdzie do tej 
pory takie placówki nie funkcjonowały, 
bo nie było w budżecie Gminy na ten cel 
pieniędzy. Będą zatem kierowane kolej-
ne wnioski o dotacje na ten cel, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
dla miejscowości Umer, Szałas, Belno, 
Kajetanów, Chrusty. Mamy nadzieję, że 
pieniądze na ten cel pozyskamy. 

odpowiednim zainteresowaniem. 
Z naszej strony zachęcamy, aby  

w przypadku  kiedy dziecko jest w mia-
rę samodzielne, trafiało do przedszkoli, 
ponieważ skorzysta tu z opieki  prawdzi-
wych wychowawców i nauczycieli.

Bartosz Majewski

Wychowankowie nowego przedszkola w Zachemiu. (fot. B.M.)

W dniach od 17 do 26 lutego 2009r. 
„Radio Kielce” zorganizowało trzecią 
edycję „Turnieju Czterech Stoków”. 
Konkurs przeznaczony był dla osób  
z różnych kategorii wiekowych – po-
cząwszy od najmłodszych dzieci, po-
niżej 9 lat do tych trochę starszych po-
wyżej 17 – górnej granicy w zasadzie 
nie było. Każdy uczestnik musiał się 
zmierzyć z czterema stokami narciar-
skimi naszego województwa. Zawody 
rozegrano na Stadionie, w Tumlinie  
w Krajnie i na Telegrafie. Trzeba przy-
znać, że stoki te różnią się stopniem trud-
ności, nachyleniem i długością, a mimo 
to uczestnicy świetnie dawali sobie  
z nimi radę. Na zawodach nie zabrakło 

też przedstawicieli naszej Gminy. A byli 
to: Stasiu Carimalo - uczeń kl.IIIa SP w 
Zagnańsku, Małgosia Sobczyk - kl. 0  SP 
w Samsonowie - Julia Sobczyk, kl. II SP 
w Samsonowie oraz Kasia Sobczyk - kl. 
IV w Samsonowie.

Cała czwórka stawała na podium, 
na wszystkich stokach, ponadto siostry 
Sobczyk brały udział w turnieju o Pu-
char Marszałka Województwa w Kraj-
nie, gdzie Julia zajęła I miejsce w swojej 
grupie wiekowej, Małgosia II i Kasia 
II. Kto wie – może kiedyś któreś z tych 
dzieci wyrośnie na wielkiego  narciar-
skiego mistrza...

Bartosz Majewski

Turniej Czterech Stoków
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Sportu i Rekreacji 041-311-31-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 041-311-31-35
Gminny Ośrodek Zdrowia 041-300-10-57
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 041-300-14-44
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnansku 041-300-11-59
Bank Spółdzielczy
(obok Urzędu Gminy) 041-300-15-51
Bank Spółdzielczy (filia) 041-300-10-66
Gminna Spółdzielnia „SCh” 041-300-15-21
Gościniec Świętokrzyski 041-300-10-30
Nadleśnictwo Zagnańsk,
ul. Przemysłowa 041-300-10-44 do 46
Parafia Rzymskokatolicka
o.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP    041-300-11-99,
 041-300-10-98
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Rozalii i Św. Marcina 041-311-31-36
Poczta 041-311-31-59
Posterunek Energetyczny 041-300-16-20 do 22
 do godz. 15.00
Posterunek Policji 041-31-13-007

 0502-253-043
Apteka „Farmacja”, ul. Spacerowa   041-311-33-55
Punkt apteczny 0607-073-602
Stacja Paliw, ul. Kielecka 5 041-300-13-03
Stacja Paliw, ul. Turystyczna 72A   041-300-11-20
LPG, ul. Kielecka l 041-300-18-04
LPG, ul. Turystyczna 11Oa 041-311-36-62
Hotel „Pod Jaskółką” - Umer 041-300-30-58
Stajnia „Elbara” - Kołomań 0887-634-400
Naprawa sprzętu AGD: 041-300-20-57;
 0606- 619-052
Usługi Pogrzebowe 
Janusz Guzik 041-311-38-15
 0602-257-248
SAMSONÓW
Biblioteka Gminna 041-300-34-12
„Nasza Przychodnia” 041-300-36-97
Urząd Pocztowy „Poczta Polska” 041-300-34-45
Punkt apteczny 041-300-34-18
Bank Spółdzielczy 041-300-34-03
Gospodarstwo Agroturystyczne 041-300-31-50
Świetlica OSP 041-300-34-22
Zakład Weterynaryjny 041-300-34-05

SAMSONÓW-PIECHOTNE
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Wniebowzięcia NMP 041-300-34-57

CHRUSTY
Świetlica OSP 041-311-30-08

WIŚNIÓWKA
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej   041-301-15-94

TUMLIN - WĘGLE
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Stanisława Biskupa 041-300-34-10

SZKOŁY PODSTAWOWE
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku 041-311-32-75
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie 041-300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola
 i Gimnazjum w Samsonowie 041-300-34-07
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie 041-301-15-13
Szkoła Podstawowa Nr l
w Zagnańsku ( Chrusty) 041-311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie 041-311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu   041-311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie 041-300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze 041-300-34-31
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Dotacje z Unii Europejskiej 
wnioski dla firm, gospodarstw agroturystycznych

 
 

nawet do  
 

506 366 525  
lub Biuro Konsorcjum: 

041 343 01 23  
Zapraszamy: Kielce, ul. Targowa 18, p. 1208/1228 

pełnią dyżury w każdą środę w godzi-
nach 1600-1700 pokój nr 10 Urząd Gminy

W dniu 27 lutego 2009 roku w Biblio-
tece Publicznej w Zagnańsku o godzinie 
17 odbyło się spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Dyskutowano o książce 
Doroty Masłowskiej „Dwóch Rumunów 
mówiących po polsku” i Andrzeja Sap-
kowskiego „Lux perpetua”.

Pierwsza opowiada o aktorach, któ-
rzy przebierają się za Rumunów i podró-
żują po Polsce. Początkowy żart prze-
mienia się jednak w smutek. Autorka 
pokazuje nam polskie młode pokolenie, 
które ucieka w nałogi, nie widzi sensu 
życia. Książka Masłowskiej przeznaczo-
na jest dla wyrobionego czytelnika, któ-

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
ry ma dystans do tego co czyta. Ta kon-
trowersyjna powieść ma być sygnałem 
pokazującym do czego zmierza nasze 
społeczeństwo. Książka powinna uczyć, 
bawić i wychowywać. Czy te wartości 
odnajdzie tu, czytelnik musi przekonać 
się  sam.

„Lux perpetua” A. Sapkowskiego nie 
wzbudziła już takich emocji. Czytelnicy 
„Sagi o Wiedźminie” na pewno po nią 
sięgną. Następne spotkanie klubu odbę-
dzie się pod koniec marca. Wszystkich 
lubiących literaturę piękną serdecznie 
zapraszamy.

Anna Skałka


