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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejny album, wydany przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, w którym stara-
my się zaprezentować nie tylko wielowiekowy dorobek kulturowy i piękno przyrody ziemi staszowskiej, ale 
także osiągnięcia minionych 2 dekad, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego. 
Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje po-
wierzchnię 926 km2 i liczy 74 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem jednostek samorządowych, trzy 
miasta i gminy: Staszów, Połaniec i Osiek oraz pięć gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Szydłów.
Obecna publikacja jest zaproszeniem w podróż po niezwykłej, choć nadal mało znanej ziemi staszowskiej. 
Mamy nadzieję, że udało nam się, choćby w części, pokazać aktualne oblicze powiatu staszowskiego, zarów-
no jego specyfikę gospodarczą i infrastrukturę, jak również najcenniejsze zabytki oraz atrakcje przyrodnicze. 
Nawet najlepsza fotografia nie odda wiernie życzliwego klimatu i gościnnej atmosfery ziemi staszowskiej, do 
zwiedzania której najserdeczniej Państwa zapraszamy.

Staszów, ratusz z pierwszej połowy XVIII wieku, 
architektoniczny symbol miasta.

Starosta Staszowski

Michał Skotnicki             

Wicestarosta

Tomasz Fąfara    

Przewodniczący Rady Powiatu

Damian Sierant

Staszów, town hall from the mid-18th century, the town’s 
architectural symbol.

Сташів, ратуша з першої половини XVIII століття, 
архітектурний символ міста.

Staszów, hôtel de ville de la première moitié du XVIIIème 
siècle, symbole architectural de ville.
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Ladies and Gentlemen,

We hereby provide you with another album issued by the Staszów County Office, in which we aim at presenting not only the centuries-old cultural material and the 
beauty of the land of Staszów, but also the achievements of the past two decades in different areas of both economic and social life. 
Staszów County is located in the south-eastern part of the Świętokrzyskie Province. It occupies an area of 926 km2 and has a population of 74,000 inhabitants. It 
includes eight local government units, thee towns and communes: Staszów, Połaniec and Osiek, as well as five municipalities: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany 
and Szydłów.
This publication serves as an invitation to a journey through a unique, yet still little known Staszów land. We hope that we have succeeded, at least in part, to present 
the current face of the Staszów County - its economic specificity and infrastructure as well as the most important monuments and natural attractions. Even the best 
photography will not be able to show the benevolent climate and friendly atmosphere of this land. Thus, we cordially invite to visit it in person.

  Staszów Starost             

Michał Skotnicki             

Vice-starost                

Tomasz Fąfara    

Chairman of the County Council

Damian Sierant

Шановні пані та панове!,

Ми віддаємо у Ваші руки ще один альбом, виданий Повітовим староством у Сташові, у якому ми намагаємося представити не тільки столітню культурну 
спадщину та красу природи Сташівської землі, але й досягнення останніх 2 десятиліть у різних сферах економічного та соціального життя.
Сташівський повіт розташований в південно-східній частині Свентокшиського воєводства. Він охоплює площу 926 км2 і має 74 тис. жителів. Складається 
з восьми підрозділів органів місцевого самоврядування, трьох міст та гмін: Сташів, Поланець та Осек, а також п’яти гмін: Богорія, Лубніце, Олесниця, 
Ритв’яни та Шидлів.
Поточна публікація - це запрошення в подорож по незвичній, хоч і мало відомій Сташівській землі. Ми сподіваємось, що нам вдалося, хоча б частково, 
показати нинішнє обличчя Сташівського повіту, його економічну специфіку і інфраструктуру, а також найцінніші історичні та природні пам’ятки. 
Навіть найкраща фотографія не в змозі відобразити привітний клімат та гостинну атмосферу Сташівської землі, до відвідин якої щиро Вас запрошуємо.

Сташівський староста

Міхал Скотніцкі                            

Заступник старости                

Томаш Фонфара                      

Голова Ради повіту

Дамян Сєрант

Mesdames et Messieurs,

Voici un nouvel album délivré par l’Autorité administrative du district de Staszów, présentant non seulement le patrimoine culturel et la beauté de la nature de 
Staszów, mais aussi les exploits des 2 dernières décennies dans différents domaines de la vie économique et sociale. 
Le district de Staszów est situé dans la partie sud-est de la voïvodie de Sainte-Croix. Il couvre une surface de 926 km2 et compte 74 000 habitants. Il se compose de 
huit collectivités locales, dont trois villes : Staszów, Połaniec, Osiek et cinq communes : Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów.
Le présent ouvrage est une invitation à un voyage sur la terre de Staszów, magnifique mais encore peu connue. Nous espérons que nous avons réussi à montrer, au 
moins en partie, le visage actuel du district de Staszów, son économie spécifique et l’infrastructure, ainsi que les monuments les plus précieux et les points d’intérêt 
naturels. Même la meilleure photo ne pourrait pas rendre fidèlement le climat bienveillant et l’ambiance accueillante de la terre de Staszów. Nous vous invitons cha-
leureusement à la visiter.

Président du district de Staszów

Michał Skotnicki             

Vice-président

Tomasz Fąfara    

Président du Conseil de district

Damian Sierant



6      POWIAT STASZOWSKI ZAPRASZA          STASZÓW COUNTY CORDIALLY INVITES

STASZÓW 2018

Wydawca serdecznie dziękuje autorom zdjęć:
Annie Benicewicz – Miazga, 
Sławomirowi Rakowskiemu, 
Janowi Mazance, Robertowi Basiowi, 
Andrzejowi Borysowi, Ireneuszowi Misiakowi, 
Tomaszowi Urbanowiczowi.

WYDAWCA
Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów

TEKST 
 Jan Mazanka

TŁUMACZENIE 
Oficyna Wydawnicza Liber Novum
Ołeksandra Żeławska-Gołąb

OPRACOWANIE GRAFICZNE  
Anna Benicewicz-Miazga 

OKŁADKA
Staszowski Rynek – fot. Sławomir Rakowski
Tył okładki – fot. Anna Benicewicz-Miazga, 
Robert Baś, Andrzej Borys, Ireneusz Misiak.

KOREKTA
Jadwiga Szyszka

SKŁAD I DRUK
Oficyna Wydawnicza Liber Novum
85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 156C, 
tel./fax 52 373-30-98, 607 151 283
e-mail: oficyna@libernovum.pl, 
oficynawydawnicza@wp.pl, 
www.libernovum.pl

StaszówSzydłów

Bogoria

Rytwiany

Osiek

Połaniec

Łubnice

Oleśnica

WYDANIE I STASZÓW 2018
ISBN: 978-83-64829-52-9
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20 lat powiatu staszowskiego 
20 years of Staszów County  20 років Стошівського повіту    20 ans de district de Staszów

Informacje gospodarcze
Economic information  Економічні інформації    Informations économiques

Rolnictwo ziemi staszowskiej
Agriculture in the Staszów land  Сільське господарство Сташівської землі    Agriculture sur la terre de Staszów

Ziemia staszowska
Staszów land   Сташівська земля     Terre de Staszów 

Tereny obecnego powiatu staszowskiego w minionych wiekach
Areas of the current Staszów county in past centuries   Територія нинішнього Сташівського повіту в минулих 
століттях      Le territoire du district de Staszów au cours des siècles passés
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Panorama Szydłowa od strony zachodniej.

Panorama of Szydłów from the west.

Панорама Шидлова із західної сторони.

Panorama de Szydłów de l’ouest.
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Staszów, ratusz z pierwszej połowy XVIII wieku, 
architektoniczny symbol miasta.

Staszów, town hall from the mid-18th century, the town’s 
architectural symbol.

Сташів, ратуша з першої половини XVIII століття, 
архітектурний символ міста.

Staszów, hôtel de ville de la première moitié du XVIIIème 
siècle, symbole architectural de ville.
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W roku 2018 obchodzimy nie tylko 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 20. rocznicę utworzenia powiatów. W ustawie z dnia 5 czerw-
ca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich obszarach 

jak: edukacja publiczna w szkołach ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia na szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo obywateli 
i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna. Konsekwentna realizacja zadań w czasie kolejnych kadencji samorządu powiatu sta-
szowskiego, w wyżej wymienionych obszarach, przyniosła spodziewane efekty, które na trwałe zmieniły oblicze powiatu i warunki życia jego mieszkańców. Niewąt-
pliwie, podejmowaniu kolejnych wyzwań na przestrzeni minionych lat, sprzyjał fakt przystąpienia Polski, z dniem 1 maja 2004 roku, do struktur Unii Europejskiej, 
co umożliwiło skorzystanie z funduszy wspólnotowych przy finansowaniu inwestycji powiatowych, także tych związanych z likwidacją skutków 2 powodzi, jakie 
nawiedziły ziemię staszowską w 2001 i 2010 roku.

20 lat powiatu staszowskiego

The year 2018 marks not only the 100th anni-
versary of Poland’s regaining of independence 

but also the 20th anniversary of creation of district 
counties. The Act of 5th June 1998 on local govern-
ments, which entered into force on 1st January 1999, 
defines the scope of the counties in areas such as: 
public education in secondary schools, protection of 
health at the county hospital level, repair of county 
roads, security of citizens and flood protection, so-
cial assistance and pro-family policy. Consistent im-
plementation of tasks during the subsequent terms 
of local government of Staszów County brought the 
expected results and thus permanently changed the 
face of the county along with the living conditions 
of its inhabitants. Undoubtedly, taking up new chal-
lenges over the last years was propelled by Poland’s 
accession into the European Union on 1st May 2004. 
This allowed to use community funds for financing 
county investments, also those aimed at eliminating 
the consequences of 2 floods that ravaged Staszów 
land in 2001 and 2010.

У 2018 році ми відзначаємо не лише 100-річ-
чя відновлення незалежності Польщі, 

а  й  20-річчя утворення повітів. У законі від 5 
червня 1998 року про місцеве самоврядування, 
який набрав чинності 1 січня 1999 року, було 
визначено обсяг діяльності повітів, між іншим 
у таких сферах, як: державна освіта в середніх 
школах, охорона здоров’я на рівні повітових 
лікарень, оновлення повітових доріг, безпека 
громадян та захист від повені, а також соціальна 
допомога та сімейна політика. Послідовне вико-
нання завдань під час наступних каденцій само-
врядування Сташівського повіту у вищезгада-
них сферах призвело до очікуваних наслідків, 
які назавжди змінили обличчя повiту та життєві 
умови його мешканців. Безумовно, прийняттю 
нових викликів за останні роки сприяв вступ 
Польщі до структур Європейського Союзу 
1 травня 2004 року, що дозволило використати 
кошти союзу для фінансування інвестицій пові-
ту, у тому числі пов’язаних з ліквідацією 2 пове-
ней, які навідали Сташівську землю у 2001 і 2010 
роках.

En 2018, nous célébrons non seulement le cen-
tenaire de l’indépendance de la Pologne, mais 

aussi le 20ème anniversaire de la création des dis-
tricts. La loi du 5 juin 1998 relative aux districts, qui 
est entrée en vigueur le 1  janvier 1999, détermine 
l’étendue des activités des districts dans les domaines 
tels que : l’éducation publique dans les écoles d’ensei-
gnement secondaire supérieur, la protection de la 
santé au niveau des hôpitaux de district, la rénova-
tion des routes de district, la sécurité des citoyens 
et la protection contre l’inondation, ainsi que l’aide 
sociale et la politique familiale. La réalisation cohé-
rente des missions dans les domaines précités, lors 
des mandats consécutifs de membres du Conseil du 
district de Staszów, ont apporté des effets inattendus 
qui ont durablement changé le caractère du district 
et les conditions de vie de ses habitants. L’adhésion 
de la Pologne à l’Union européenne le 1 mai 2004 
nous a sans doute encouragé à relever de nouveaux 
défis au cours des années, ce qui a permis de profiter 
des fonds communautaires lors du financement des 
investissements de district, donc ceux liés à l’élimi-
nation des effets de 2 inondations qui avaient touché 
la terre de Staszów en 2001 et en 2010. 

20 years of Staszów County 20 років Стошівського 
повіту 

20 ans de district de Staszów
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Starostwo Powiatowe w Staszowie przy 
ul. Józefa Piłsudskiego 7. Rozbudowa 
budynku w okresie ostatnich lat 
umożliwiła zgromadzenie wszystkich 
wydziałów w jednym miejscu.

Staszów County Office at  Józefa 
Piłsudskiego 7 in Staszów. 
The building’s expansion during the 
last years allowed to consolidate all 
departments within one place.

Повітове староство у Сташові 
на вул. Юзефа Пілсудського 7. 
Розширення будівлі в останніх 
роках дозволило зібрати всі відділи 
в одному місці.

Autorité administrative du district 
de Staszów, rue Józef Piłsudski 
7. L’extension du bâtiment dans 
les dernières années a permis 
de rassembler toutes les sections dans 
le même endroit.

Oświata ponadgimnazjalna. W ramach reformy administracyjnej kraju w 1999 roku, utworzony powiat staszowski stał się organem prowadzącym dla: Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. kar. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespołu Szkół im. Stanisława 

Staszica w Staszowie, Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu oraz Zespołu Szkół Rolniczych im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Du-
żym (od 2007 r. organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W 1999 roku w w/w szkołach kształciło się 5 050 uczniów w 158 oddziałach. 
Obecnie, w roku szkolnym 2017/2018, w powyższych szkołach naukę pobiera 2 241 uczniów w 83 oddziałach. Działania oświatowe szkół publicznych uzupełniane 
są przez następujące jednostki: Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie z filią w Połańcu, Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, a także Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie.
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Kompleks budynków i boisk Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

The main building of Stanisław Staszic 
School Complex in Staszów. 

Комплекс будівель та спортивних 
майданчиків Загальноосвітнього 
ліцею ім. кардинала Стефана 
Вишинського в Сташові. 

Complexe immobilier et terrains 
de sport du Lycée d’enseignement 
général le cardinal Stefan Wyszyński 
de Staszów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana 
Pawła II w Staszowie.

John Paul II Economy School 
Complex in Staszów.

Група економічних шкіл ім. Івана 
Павла ІІ в Сташові.

Groupe d’écoles d’économie Jean Paul 
II de Staszów.
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Przejęte przez powiat staszowski, w wyniku reformy administracyjnej, budynki i obiekty szkolne wyma-
gały dużych inwestycji, rozbudowy i poważnych remontów, by dostosować je do potrzeb dydaktycznych 

i zadań realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki. Budynki zostały w pełni zmodernizowane, 
przebudowane i wyremontowane, powstały także nowe obiekty oświatowe. Szkoły prowadzone przez powiat 
staszowski przygotowują i realizują wiele projektów unijnych, których owocem jest, m.in. możliwość dopo-
sażenia pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i oprogramowanie oraz możliwość wyjazdu uczniów na 
praktyki i staże zagraniczne.

Główny budynek Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Staszowie.

The main building of Stanisław Staszic 
School Complex in Staszów.

Головний корпус Групи шкіл ім. 
Станіслава Сташиця в Сташові.

Bâtiment principal du Groupe d’école 
Stanisław Staszic de Staszów.
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Internat Zespołu Szkół, z którego korzysta 80 uczniów 
wszystkich staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, 
wśród nich 45 uczniów z obwodu winnickiego na 
Ukrainie, z którym powiat staszowski współpracuje 
nieprzerwanie od 2002 roku.

The boarding house of the School Complex used by 
students of all secondary schools in Staszów, including 
45 students from the Vinnytsia Oblast in the Ukraine, 
with which Staszów County has been co-operating 
unceasingly since 2002.

Інтернат Групи шкіл, яким користаються 80 учнів всіх 
сташівських понадгімназійних шкіл, серед них 45 учнів 
з Вінницької області в Україні, з якою Сташівський 
повіт безперервно співпрацює з 2002 року.

Internat du Groupe d’écoles pour 80 élèves de toutes les 
écoles d’enseignement secondaire supérieur de Staszów, 
dont 45 élèves d’oblast de Vinnytsia en Ukraine, 
partenaire du district de Staszów depuis 2002.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie umożliwia 
uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz 
osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej 
i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji 
w zawodach, m.in.: technik pojazdów samochodowych, 
technik budowlany, elektromechanik samochodowy, blacharz 
samochodowy, stolarz.

Center for Practical Education in Staszów provides students 
and listeners of public vocational schools and adults with 
a possibility to obtain and complement their professional 
and general knowledge, gain new skills and occupational 
qualifications, such as motor vehicle technician, construction 
technician, vehicle electro-mechanic, panel beater, carpenter.

Практичний навчальний центр у Сташові ПНЦ дозволяє 
учням та слухачам загальноосвітніх професійних шкіл 
і дорослим отримати та доповнити професійні та загальні 
знання, набути нові вміння та кваліфікації по професії, 
зокрема: технік автомобільних транспортних засобів, 
будівельний технік, автомобільний електромеханік, 
автомобільний бляхар, столяр.

Le Centre de formation pratique de Staszów CKP permet aux 
élèves et auditeurs d’écoles professionnelles publiques et aux 
adultes d’obtenir et compléter le savoir professionnel et général, 
d’acquérir de nouvelles compétences et qualifications dans les 
professions telles que le technicien de véhicules automobiles, 
le technicien de construction, le mécanicien-électronicien 
d’autos, le tôlier en carrosserie, le menuisier.
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Stacja Diagnostyczna Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

Diagnostic Station of the Center for 
Practical Education in Staszów.

Станція діагностики Практичного 
навчального центру в Сташові.

Station de diagnostic, Centre de 
formation pratique de Staszów.

W stolarni CKP uczniowie wykonują, 
m.in. ławki na potrzeby własnej 
szkoły.

The CKP joinery allows students 
to make benches for their schools’ 
purposes.

У столярному цеху ПНЦ учні 
роблять, між іншим лавки для 
власної школи.

Dans la menuiserie CKP, les élèves 
fabriquent entre autres des bancs pour 
les besoins de leur propre école.
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W pracowni informatyki.

In the informatics laboratory.

У майстерні інформатики.

Dans le laboratoire d’informatique.

W pracowni mechatroniki Zespołu Szkół w Staszowie.

In the mechatronics studio of the School Complex in Staszów.

У майстерні мехатроніки Групи шкіл у Сташові.

Dans le studio de mécatronique du complexe scolaire de Staszów.

Pracownia gastronomii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie.

Gastronomic workshop at the School of Economics in Staszów.

Гастрономічна майстерня в Групі економічних шкіл у Сташові.

Atelier gastronomique à la School of Economics de Staszów.
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W celu dostosowania kształcenia do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i potrzeb rynku pracy 
w  szkołach ponadgimnazjalnych systematycznie wprowadza się nowe kierunki kształcenia, m.in. 

w  zawodach: informatycznych, budowlanych, mechanicznych, logistycznych i gastronomicznych. Powiat 
podjął również zadanie wyposażenia szkół w nowoczesne sale komputerowe oraz internetowe centra infor-
macji multimedialnej. Za duże osiągnięcie można uważać utrzymanie, każdego roku, wysokiego poziomu 
nauczania, czego dowodem jest bardzo wysoka zdawalność matur i egzaminów zewnętrznych w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Za powyższe działania i osiągnięcia powiat staszowski dwukrotnie zwyciężył w ogól-
nopolskim konkursie „Samorząd na 6”. Oświata Powiatu Staszowskiego zapewnia nie tylko wysoką jakość 
kształcenia, wspiera kreatywność, rozwija innowacyjność i przedsiębiorczość, ale także przygotowuje mło-
dych obywateli do życia w nowoczesnej Polsce i zjednoczonej Europie.

Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału 
Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.

“Jędrusie” AK Partisan Squad School 
Complex in Połaniec.

Група шкіл у Поланці ім. 
Партизанського загону АК 
«Єндрусі».

Groupe d’écoles Troupe de partisans 
AK « Jędrusie » de Połaniec.
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Staszowski szpital, od 1998 roku funkcjonujący pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Staszowie, to największa placówka opieki medycznej w regionie. Domeną jego 

działania jest wielospecjalistyczne lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz ratownic-
two medyczne. Szpital posiada w swej strukturze 13 Oddziałów Szpitalnych, 18 Poradni Specjalistycznych, 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Rocznie hospitalizuje ponad 20 tys. 
pacjentów, a także wykonuje około 4 000 zabiegów operacyjnych. 
Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie oraz spełnianie wysokich standardów leczenia, wy-
maga ciągłej modernizacji i rozwoju. SPZZOZ w Staszowie podejmuje w tym kierunku szereg działań or-
ganizacyjnych i inwestycyjnych. Uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia oraz Certyfikat Zinte-

Staszowski szpital każdego roku 
hospitalizuje ponad 20 tys. pacjentów 
i wykonuje blisko 4 000 zabiegów 
operacyjnych.

Staszowski szpital

growanego Systemu Zarządzania za zgodność z normą ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 oraz ISO 22000:2005. Na bieżąco remontowane są poszczególne oddziały 
szpitalne i wymieniany jest sprzęt.  W przeciągu ostatnich dziesięciu lat: 2007 – 2017, kwota przeznaczona na inwestycje w staszowskim szpitalu to ponad 56 mln zł, 
w tym ponad 80% pozyskana z funduszy unijnych. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat to, m.in.: budowa nowoczesnego Bloku Operacyjnego, kapitalne remonty 
kolejnych Oddziałów Szpitalnych i Poradni Specjalistycznych, uruchomienie całodobowego lądowiska dla helikopterów LPR, termomodernizacja budynków szpitala 
oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych, a także zakup sprzętu medycznego i nowych ambulansów. Obecnie, z początkiem 2018 roku, rozpoczęto realizację kolejnych 
zadań o łącznej wartości ponad 12 mln zł, dotyczących rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz rozbudowy głównego budynku. SPZZOZ 
w Staszowie plasuje się w czołówce szpitali nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale także w czołówce krajowej w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjali-
stycznych, co potwierdzają wyniki akredytacji i coroczny ranking Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – „Bezpieczny szpital”.

Each year, the hospital in Staszów 
hospitalizes over 20,000 patients and 
performs around 4,000 surgeries.

Щорічно Сташівська лікарня 
госпіталізує понад 20 тис. пацієнтів 
і виконує близько 4 000 хірургічних 
операцій.

L’hôpital de Staszów accueille chaque 
année plus de 20 000 patients et réalise 
presque 4000 interventions chirurgicales.



18      POWIAT STASZOWSKI ZAPRASZA          STASZÓW COUNTY CORDIALLY INVITES

Powiat staszowski zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 480 km, w ciągu których znajdują 
się 34 obiekty drogowe. Zadania inwestycyjne oraz związane z bieżącym utrzymaniem tych dróg reali-

zuje Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, będący samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Staszow-
skiego, powołaną w dniu 1 stycznia 1999 roku.

W okresie ostatnich 20 lat na drogach powiatowych zrealizowano szereg inwestycji związanych z budową, 
przebudową oraz remontem nawierzchni na odcinkach o łącznej dł. 445 km, co stanowi 92% stanu po-
siadania dróg. Przebudowano trzy obiekty mostowe w miejscowościach: Czajków Północny, Orzelec Duży 
oraz Bogoria, a łączna  wartość wykonanych robót to prawie 143 miliony złotych. Środki na realizację tych 
inwestycji  pochodziły między innymi z: budżetu powiatu  staszowskiego – około 42 mln zł, budżetu państwa 
– około 62 mln zł, z funduszy Unii Europejskiej około 16 mln zł, a także od gmin powiatu staszowskiego, 
na których terenie inwestycje były realizowane – około 23 mln zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, 
oprócz realizacji zadań inwestycyjnych wykonuje prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w okresie 
letnim i zimowym.

Ponad 92% z 480 km dróg powiatowych posiada nową 
nawierzchnię, jak droga z Wilkowej do Łubnic.

More than 92% of the 480 km of county roads has been 
covered with a new surface, as the road from Wilkowa 
to Łubnice.

Понад 92% з 480 км повітових доріг має нове 
покриття, як дорога з Вількової до Лубніц.

Plus de 92% des routes de district, d’une longueur totale 
de 480 km, ont un nouveau revêtement, p.ex. la route de 
Wilkowa à Łubnice.

On the right: Investments on county roads are executed 
with the use of both EU and national funds as well 
as with contribution from Staszów County and its 
municipalities. The renovated county road in Brody, 
Oleśnica municipality.

Sur la droite: Les investissements sur les routes de 
district sont réalisés grâce aux fonds communautaires et 
nationaux, ainsi qu’aux moyens financiers du district de 
Staszów et des communes concernées. Route de district 
rénovée à Brody, commune de Oleśnica.

Z prawej: Inwestycje na drogach powiatowych 
realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych 
i krajowych, a także z udziałem własnym powiatu 
staszowskiego i gmin przez teren których prowadzą. 
Wyremontowana droga powiatowa w Brodach, gmina 
Oleśnica.

Праворуч: Інвестиції на повітових дорогах 
проводяться з використанням коштів ЄС та 
державних коштів, а також за рахунок власного 
внеску Стошівського повіту та гмін, через територію 
яких вони ведуть. Відремонтована повітова дорога 
в Бродах, гміна Олесниця.
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Wyremontowana droga powiatowa w Sztombergach, gmina Staszów.

The renovated county road in Sztombergi, Staszów municipality.

Відремонтована повітова дорога в Шомбергах, гміна Сташів.

Route de district rénovée à Sztombergi, commune de Staszów.

Odbudowany most na rzece Korzenna w gminie Bogoria.

The rebuilt bridge over Korzenna river in Bogoria municipality.

Відновлений міст над річкою Коженна в гміні Богорія.

Pont reconstruit sur la rivière Korzenna dans la commune de Bogoria.
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W minionych 20 latach zrealizowano także kilka inwestycji 
na drogach wojewódzkich, bardzo ważnych dla poprawy 

bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jak również sprzyja-
jących rozwojowi gospodarczemu powiatu. We wszystkich za-
daniach swój udział miał powiat staszowski, zarówno finanso-
wy jak też merytoryczny w opracowaniu koncepcji, planów czy 
uzyskaniu decyzji środowiskowych. Najbardziej znaczącą inwe-
stycją o wartości 325 mln 460 tys. zł była niewątpliwie budowa 
mostu na Wiśle koło Połańca wraz z drogami dojazdowymi, 
co m.in. umożliwiło bezpośrednie połączenie ,,Obszaru inwe-
stycyjnego Połaniec” z Mielecką Strefą Ekonomiczną. Równie 
znaczącym i ambitnym zadaniem jest rozpoczęta w maju 2017 
roku budowa obwodnicy Staszowa. W latach 2012 – 2017 wyko-
nano również kompleksowe odbudowy nawierzchni dróg woje-
wódzkich: nr 765 Osiek - Chmielnik z obwodnicą Kurozwęk, 
nr 764 Staszów – Połaniec, nr 757 Bogoria – Staszów – Stopnica 
i nr 756 Szydłów – Stopnica. Łączna długość wyremontowanych 
w/w dróg wyniosła 87 km.

Droga wojewódzka nr 765 relacji Staszów – Osiek.  We wrześniu 
2014 roku zakończono remont odcinka o długości 17 km.

Provincial road no. 765 on the Staszów – Osiek route. The 17 km 
section was completed in September 2014.

Воєводська дорога № 765 Сташів – Осек. У вересні 2014 року 
було завершено відновлення 17-кілометрової ділянки.

Route régionale n° 765 Staszów – Osiek. La rénovation d’un tronçon 
routier long de 17 km a été terminée en septembre 2014.
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Z ideą budowy mostu na Wiśle koło Połańca, na 
początku 2003 roku, wystąpiły wspólnie władze 
samorządowe powiatów: staszowskiego i mieleckiego. 

The idea behind the construction of a bridge over Wisła 
near Połaniec, at the beginning of 2003, was brought by 
the local governments of Staszów and Mielec Counties.

Ідею побудови мосту на Віслі біля Поланця на 
початку 2003 року висунула спільно влада органів 
місцевого самоврядування повітів: сташівського та 
мелецького.

Ce sont les autorités de district de Staszów et de Mielec 
qui ont conjointement lancé l’idée de construire un pont 
près de Połaniec au début de l’année 2003. 

W listopadzie 2014 roku, most o długości 955 m został 
oddany do użytku.

The 955-meter long bridge was delivered for use in 
November 2015.

У листопаді 2014 року було введено в експлуатацію 
міст довжиною 955 м.

Le pont long de 955 m a été mis en service en novembre 
2014.

Droga wojewódzka nr 765 Osiek – Chmielnik 
z obwodnicą Kurozwęk, inwestycja w której powiat 
staszowski miał własny wkład w obszarze finansowania 
i planowania. 

Provincial road no. 765 on the Osiek – Chmielnik 
route with Kurozwęk ring road, an investment in which 
Staszów County had its own contribution in the areas 
of planning and consultation.

Воєводська дорога № 765 Осек – Хмельник 
з кільцевою дорогою Курозвенок, інвестиція, в якій 
Сташівський повіт мав власний внесок в області 
планування та консультування.

Le district de Staszów a également pris part dans 
la planification et les consultations concernant la 
construction de la route régionale n° 765 Osiek – 
Chmielnik avec le contournement Kurozwęk.
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Po blisko 7-letnim okresie planowania i konsultacji społecz-
nych, w maju 2017 roku rozpoczęto budowę I etapu połu-

dniowo-zachodniego odcinka obwodnicy Staszowa. Długość 
obwodnicy wynosi  4,87 km, a w jej ciągu znajdzie się most na 
rzece Czarnej o długości 100 m i 4 ronda. Obwodnica połączy 
drogi wojewódzkie nr 765 Osiek-Staszów-Chmielnik, nr 757 
Staszów-Stopnica i nr 764 Staszów-Raków-Kielce. Całkowita 
wartość inwestycji, która powinna zakończyć się w październiku 
2018 roku, wynosi 19 mln 667 tys. zł. 

Dodatkowo, w marcu 2018 roku, Zarząd i Rada Powiatu w Sta-
szowie przekazały Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 
pełną dokumentację budowy II etapu obwodnicy Staszowa, łą-
czącego drogi wojewódzkie 764 Staszów-Raków i 757 Staszów-
-Bogoria. Po rozstrzygnięciu przetargu, w marcu 2017 roku, 
zlecono wykonanie zadania opracowania pełnej dokumentacji 
budowy zachodnio-północnego odcinka obwodnicy o długości 
1,5 km, wraz ze wszystkimi potrzebnymi decyzjami administra-
cyjnymi, niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej. Przekazana dokumentacja, będąca wyni-
kiem wcześniejszej umowy pomiędzy Powiatem Staszowskim 
a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, stanowi konkretny 
wkład finansowy i rzeczowy Powiatu Staszowskiego w przyszłą 
inwestycję.

Obwodnica Staszowa w budowie, połowa 2018 roku, odcinek 
etapu I od ul. Kościuszki do ul. Krakowskiej, z lewej i prawej: drogi 
serwisowe.

Staszów ring road under construction, mid-2018, section of phase 
I from Kościuszki Street to Krakowska Street, on the left and right: 
service road.

Будівництво кільцевої дороги Сташова, середина 2018 року, 
ділянка I етапу з вул. Костюшка до вул. Краківської, ліворуч: 
сервісна дорога.

Contournement de Staszów en construction, moitié de l’année 2018, 
tronçon de l’étape I de la rue Kościuszko à la rue Krakowska, à gauche 
: route de service.
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Etap nr II obwodnicy Staszowa 
w budowie, w środku ul. Oględowska, 
droga wojewódzka nr 765 Staszów – 
Chmielnik.

Phase II of Staszów ring road 
under construction, in the middle: 
Oględowska Street, provincial road 
no. 765 Staszów – Chmielnik.

II етап будівництва кільцевої 
короги Стошова, в середині вул. 
Оглендовська, воєводська дорога 
№ 765 Сташів – Хмельник.

Étape II du contournement de Staszów 
en construction, au milieu: la rue 
Oględowska, route régionale n° 765 
Staszów – Chmielnik.

Realizacja budowy obwodnicy 
Staszowa wymaga wykonanie 
wykopu o głębokości 15 m i długości 
ponad 500 m we wzniesieniu przy 
ul. Oględowskiej. 

Construction of Staszów ring road 
requires trench excavation with 
a depth of 15 m and length of over 500 
m on the hill at Oględowska Street.

Будівництво кільцевої 
дороги Сташова вимагає 
виконання котловану 
глибиною 15 м і довжиною 
понад 500 м в узвишші на вул.
Оглендовській.

La construction du contournement de 
Staszów nécessite la réalisation d’une 
excavation profonde de 15 m et longue 
de plus de 500 m sur la colline près de 
la rue Oględowska.
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Budowa ronda nr 4 obwodnicy 
Staszowa, w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 764 Staszów – Daleszyce, 30 maja 
2018 roku.

Construction of the roundabout 
No. 4 of the Staszów bypass, along 
the provincial road No. 764 Staszów - 
Daleszyce, 30 May 2018.

Будівництво кругового перехрестя 
№ 4 Сташівської кільцевої дороги,    
уздовж воєводської дороги № 764 
Сташів – Далешице, 30 травня 2018 
року.

Construction du rond-point n ° 4 du 
contournement de Staszów, le long de 
la route provinciale n ° 764 Staszów – 
Daleszyce, le 30 mai 2018.

Odcinek etapu II obwodnicy Staszowa 
od ul. Krakowskiej w kierunku 
ul. Oględowskiej, 15 maja 2018 roku.

Episode of stage II of the Staszów 
bypass from ul. Krakowska towards 
ul. Oględowska, May 15, 2018.

Епізод ІІ етапу кільцевої дороги 
Сташова з вул. Краківської у 
напрямку вул. Оглендовської, 
15 травня 2018 року.

Episode de la deuxième étape 
du contournement de Staszów 
d’ul. Krakowska vers ul. Oględowska, 
le 15 mai 2018.
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W czasie zalewania betonem przyczółka mostu po prawej stronie rzeki Czarnej 
i ostatniego filaru, 30 maja 2018 roku.

During the pouring of concrete bridge abutment on the right side of the Czarna river 
and the last pillar, on May 30, 2018. 

Під час залиття бетоном крайньої підпори мосту на правому березі річки Чарна 
та останнього стовпа, 30 травня 2018 року.

Pendant le coulage de la culée de pont en béton sur le côté droit de la rivière Czarna et le 
dernier pilier, le 30 mai 2018.
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W skład kompleksu wchodzi pełnowymiarowa hala sportowa oraz pływalnia. Powierzchnia hali spor-
towej wynosi 1087 m2. Główne boisko ma wymiary 40 x 20 m, trybuny mogą pomieścić 310 osób. 

W hali oprócz zajęć sportowych organizowane są imprezy rekreacyjne i kulturalne. Atrakcyjność oferty po-
szerza ścianka wspinaczkowa o powierzchni 140 m2, do korzystania przez osoby zaawansowane i początku-
jące. Pływalnia składa się z dwóch basenów: sportowego o wymiarach 12,5 x 25 m i głębokości od 1,35 do 1,8 
metra wyposażonego w sześć torów pływackich oraz basenu rekreacyjnego o wymiarach: 8 x 12,5 metra i głę-

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie

Powiatowe Centrum Sportowe 
w Staszowie zostało oddane do użytku 
w listopadzie 2012 roku.

bokości od 0,8 do 1,1 metra z gejzerami i biczami wodnymi. W pobliżu małego basenu znajduje się jacuzzi oraz sauna. Integralną częścią pływalni jest wewnętrzna 
zjeżdżalnia o długości 60 metrów. Pływalnia posiada 287 miejsc siedzących na trybunach. W 2017 roku, PCS uzyskało bezterminową homologację Polskiego Związ-
ku Pływackiego dla basenu sportowego, dzięki czemu wyniki z zawodów organizowanych w Staszowie mogą być publikowane w rankingu europejskim. Powiatowe 
Centrum Sportowe w Staszowie jest również w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny, programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do rodzin 
wielodzietnych. Ponadto w Powiatowym Centrum Sportowym działa Salon Odnowy oferujący: masaże zabiegi rehabilitacyjne i różne terapie. Przy PCS działa także 
Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja, które realizuje szereg inicjatyw, w tym programów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest także organizatorem 
zawodów ogólnopolskich w pływaniu i w zapasach, prowadząc w tych dyscyplinach dwie sekcje sportowe. 

County Sports Centre in Staszów 
was delivered to use in November 
2012.

Повітовий спортивний центр 
у Сташові був введений 
в експлуатацію в листопаді 2012 року.

Le Centre de sport du district de 
Staszów a été mis en service en 
novembre 2012.
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Basen sportowy o wymiarach 12,5 
x 25 m i głębokości od 1,35 do 
1,8 metra, z 6 torami pływackimi.

Swimming pool with dimensions 
of 12.5 x 25 m, depth from 1.35 to 
1.8 meters, and 6 swimming tracks.

Спортивний басейн розміром 
12,5 х 25 м і глибиною від 1,35 до 
1,8 м з 6 плавальними смугами.

La piscine de sport de dimensions 
12,5 x 25 m, d’une profondeur de 1,35 
à 1,8 mètre, avec 6 couloirs de nage.

Na głównym boisku PCS rozgrywane 
są zawody w różnych dyscyplinach, 
m.in. ,,Puchar Kadetów w Zapasach 
w Stylu Wolnym”, kwiecień 2018 roku.

The PCS main field serves as the place 
of numerous sports competitions 
in many and various disciplines, 
including “Free Style Wrestling Cadet 
Cup”, April 2018.

У головному спортзалі ПСЦ 
відбуваються змагання з різних 
дисциплін, у тому числі «Кубок 
кадетів з вільної боротьби», квітень 
2018 року.

De différentes compétitions, entre 
autres « Coupe des cadets de lutte libre 
», avril 2018, ont lieu sur le terrain de 
jeu principal PCS.



28      POWIAT STASZOWSKI ZAPRASZA          STASZÓW COUNTY CORDIALLY INVITES

Enea Elektrownia Połaniec S.A., widok z mostu na Wiśle.

Enea Elektrownia Połaniec S.A., view from the bridge over Wisła River.

Електростанція Енеа Поланець АТ, вид з мосту на Віслі.

Centrale « Enea Elektrownia Połaniec S.A. », vue depuis un pont sur la Vistule.
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Informacje gospodarcze

Od wielu stuleci ziemia staszowska była regionem rolniczym z drobnym przemysłem, opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych i manufakturach. 
W ostatnim pięćdziesięcioleciu, rozwój regionu staszowskiego oparty był na wydobyciu siarki w Grzybowie, zapoczątkowanym w połowie lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Mniej więcej w tym samym okresie, bo w 1971 roku, zapadła decyzja o budowie Elektrowni w Połańcu, która szybko stała się jedną z najważniej-
szych inwestycji na terenie obecnego powiatu. 
W wyniku procesów restrukturyzacyjnych trwających od początku lat dziewięćdziesiątych, w gospodarce powiatu dominują obecnie średnie i mniejsze zakłady 
pracy, obok kilku strategicznych pracodawców, do których należą, m.in.: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Enea 
Elektrownia Połaniec S.A., Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Ekoplon 
sp. z o.o. sp.k. w Grabkach Dużych, Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa ,,Dylmex”, PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronionej, Bank Spółdzielczy w Staszowie. 
Na inwestorów czekają dwa obszary inwestycyjne, na terenie miasta i gminy Staszów – około 15 ha oraz miasta i gminy Połaniec – blisko 60 ha.

Economic information

For many centuries, the land of Staszów was an ag-
ricultural region with small industry entities, based 
mainly on handicraft workshops and manufactories.
Over the last half century, the development of the 
Staszów region was based on sulphur extraction 
conducted in Grzybowo, launched in the mid-1960s 
of the last century. More or less in the same period 
– in 1971 – the decision was made to build a power 
plant in Połaniec, which has quickly become the 
leading investment in the county.
Thanks to the restructuring process taking place 
since the early 1990s, the county’s economy has been 
dominated by medium and small workplaces, beside 
several strategic employers such as Grupa Azoty Ko-
palnie and Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” 
S.A. in Grzybów, Ena Elektrownia Połaniec S.A., 
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej in Staszów, Ekoplon sp.  z  o.o. sp.k. in 
Grabki Duże, Firma Transportowo-Budowlano-
Drogowa ,,Dylmex”, PPHU ,,Subor” Zakład Pracy 
Chronionej, Bank Spółdzielczy in Staszów. There are 
two investment zones for investors, in the area of the 
Staszów town and commune – approximately 15 ha, 
and Połaniec town and commune – around 60 ha.

Економічні інформації

Сташівська земля протягом багатьох століть була 
сільськогосподарським регіоном з малою промис-
ловістю, яка базувалася в основному на ремісничих 
майстернях та мануфактурах.
Протягом останніх п’ятдесяти років розвиток Ста-
шівського регіону спирався на видобутку сірки 
в Гжибові, започаткованому в середині шістдесятих 
років. Приблизно у тому самому періоді, бо в 1971 
році, було прийнято рішення про будівництво елек-
тростанції в Поланці, яка швидко стала провідною 
інвестицією на території нинішнього повіту.
У результаті процесів реструктуризації, що відбу-
валися на початку дев’яностих років, у даний час 
в економіці повіту домінують середні та малі підпри-
ємства, поряд з кількома стратегічними роботодав-
цями, до яких належать, між іншим Група Азоти Ко-
пальні та Хімічне підприємство сірки «Сяркополь» 
АТ в Гжибові, Електростанція Енеа Поланець АТ, 
Гута господарського скла Тадеуш Вжесняк, Неза-
лежний державний комплекс медичних центрів 
у Сташові, Екоплон АТ в Грабках Дужих, Транспорт-
но-дорожня компанія «ДИЛЬМЕКС», Виробничо-
торгівельна компанія «СУБОР» Підприємство праці 
для інвалідів, Кооперативний банк у Сташові. Інвес-
торів чекають дві інвестиційні зони, на території міс-
та і гміни Сташів - близько 15 га, а також міста і гміни 
Поланець - майже 60 га.

Informations économiques

Depuis des siècles, la terre de Staszów était une ré-
gion agricole avec petites industries basées surtout 
sur des ateliers d’artisanat et manufactures.
Au cours des cinquante dernières années, le dévelop-
pement du district de Staszów dépendait de l’extraction 
du soufre à Grzybów, débuté au milieu des années 60. 
du siècle précédent. À peu près à la même époque, en 
1971, une décision concernant la construction d’une 
centrale à Połaniec a été prise. Elle est vite devenue 
l’investissement principal dans le district.
Suite aux processus de restructuration durant dès 
le début des années 90., l’économie du district est 
dominée par de petits et moyens établissements de 
travail et quelques employeurs stratégiques, entre 
autres : Groupe Azotes d’origine fossile et Usines 
chimiques du soufre « Siarkopol » S.A. à Grzybów, 
Centrale Ena Elekrownia Połaniec S.A., Usines 
de verre à usage domestique Tadeusz Wrześniak, 
Groupe public indépendant d’établissements de 
santé à Staszów, Ekoplon sp.  z  o.o. sp.k. à Grabki 
Duże, Entreprise de transport, de construction et de 
routes « Dylmex », PPHU « Subor » Établissement 
de travail protégé, Banque coopérative de Staszów. 
Deux zones d’investissement attendent des inves-
tisseurs : env. 15 ha dans la ville et le district de 
Staszów et presque 60 ha dans la ville et la commune 
de Połaniec.
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Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (dawniej KiZCHS Siarkopol S.A. 
w  Grzybowie) rozpoczęły swoją działalność w 1966 roku i są obecnie jedynym przedsiębiorstwem 

w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma należy do czołówki eksporterów wo-
jewództwa świętokrzyskiego i jest jednym z największych pracodawców w powiecie staszowskim – spółka 
zatrudnia ok. 800 osób. Działalność firmy jest ściśle związana z regionem i wykracza poza standardowe 
ramy biznesu, wpisując się w  szeroko pojęte zasady zrównoważonego rozwoju. Szczególne znaczenie dla 
Siarkopolu ma ochrona środowiska. Spółka stosuje innowacyjną metodę wydobycia siarki, polegającą na 
podziemnym wytopie tego surowca. Technologia ta w minimalny sposób ingeruje w środowisko naturalne. 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A

Siarka granulowana, jeden 
z produktów ,,Siarkopolu”.

Granular sulfur, one of the products 
of  “Siarkopol”.

Гранульована сірка, один із виробів 
компанії «Сяркополь».

Granulés de soufre – l’un des produits 
de « Siarkopol ».

Na terenie obecnej Kopalni Osiek obszary górnicze współegzystują z terenami zielonymi, a nieużywane już obszary wydobywcze podlegają stałej rekultywacji. Firma 
aktywnie angażuje się także w inicjatywy lokalne, wspierając potrzeby samorządów, a także projekty obywatelskie. W 2018 r. spółka zaangażowała się m.in. w projekt 
grantowy „Działaj Lokalnie” obejmując w nim rolę partnera strategicznego. Siarkopol jest częścią Grupy Azoty - jednej z kluczowych grup kapitałowych branży na-
wozowo-chemicznej w Europie. Grupa Azoty jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzi w skład indeksów WIG-CHEMIA, WIG30, 
mWIG 40, WIG, WIG-Poland. Grupa Azoty od 2009 roku wchodzi ponadto w skład RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm 
przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.
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Enea Elektrownia Połaniec S.A., od marca 2017 roku, wchodzi w skład Grupy Enea. Elektrownia, uru-
chomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca, wytwarza 9 TWh energii 

rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początko-
wych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza 
energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy od 225 MW do 242 MW oraz 
w „Zielonym Bloku” (220 MW) - największym na świecie, uruchomionym w 2012 roku, bloku opalanym 
w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips 
i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku, 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Enea Elektrownia Połaniec S.A., 
widok z mostu na Wiśle.

Enea Elektrownia Połaniec S.A., view 
from the bridge over Wisła river.

Електростанція Енеа Поланець АТ, 
вид з мосту на Віслі.

Centrale « Enea Elektrownia Połaniec 
S.A. », vue depuis un pont sur la 
Vistule.

m.in. podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Jako jedna z pierwszych pol-
skich elektrowni została w pełni sprywatyzowana i zrestrukturyzowana. Wydzielenie z elektrowni tych dziedzin usługowych, które nie były bezpośrednio związane 
z produkcją energii elektrycznej, poprawiło efektywność działania i tym samym znacznie ułatwiło funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.
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Huty Szkła Tadeusz Wrześniak szczycą się produktami najwyższej jakości, o niepowtarzalnym wzornic-
twie. Zamawiający produkty huty może korzystać z tysięcy gotowych projektów lub zlecić realizację 

własnego pomysłu. Otrzyma fachową poradę i techniczne wsparcie. Wyroby pozyskiwane w naszych hutach 
produkowane są wyłącznie metodą ręczną i trafiają przede wszystkim na światowe salony zdobiąc wnętrza 
tych, którzy doceniają jakość i oryginalne wzornictwo. Produkty możemy oglądać w wielu ekskluzywnych 
i prestiżowych galeriach całego świata. Kolekcje wyrobów ze szkła obejmują zarówno szkło stołowe, salaterki, 
misy, wazony jak i pełne artyzmu flakony, świeczniki, puchary i inne wyroby dekoracyjne. Dzięki różnorod-

Ekspozycja produkowanych wzorów.

Display of manufactured products.

Експозиція виготовлених взірців.

Exposition des modèles produits.

Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak

Ręczna produkcja wyrobów Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, jest 
gwarancją ich najwyższej jakości.

Manual production at Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, guarantee of the 
top-tier quality. 

Ручне виробництво продуктів Гут господарського скла Тадеуш Вжесняк – 
це гарантія їх найвищої якості.

La fabrication manuelle des produits des Usines de verre à usage domestique Tadeusz 
Wrześniak garantit la qualité supérieure.

ności form i kolorów, a także odwadze we wprowadzaniu na rynek oryginalnych pomysłów marka Wrześniak Glassworks szczyci się bogatym portfolio, które jest nie 
tylko wizytówką i chlubą rodzimej gospodarki, lecz także istotnym wkładem Polski na rynkach zagranicznych. Trudno się dziwić popularności i szerokiemu uznaniu 
dla tej marki, bowiem piękno i oryginalność, wykraczają poza wszelkie ramy i ograniczenia.
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Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak znane są w kraju i za granicą 
z produkcji szkła kolorowego.

Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak is known across both Poland and abroad 
for producing colorful glass.

Гути господарського скла Тадеуш Вжесняк відомі в країні та за кордоном 
з виробництва кольорового скла.

Les Usines de verre à usage domestique Tadeusz Wrześniak sont connues en Pologne 
et à l’étranger par la fabrication du verre coloré.

Produkty Hut sprzedawane są na wszystkich kontynentach.

Products are known on all continents. 

Вироби Гут продаються на всіх континентах.

Les produits provenant de ces usines sont vendus sur tous les continents.
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Nieopodal Hut Szkła Tadeusza 
Wrześniaka własna restauracja 
„Zakątek Świętokrzyski”.

Obok restauracji ,,Piramida Widokowa”, 
mieszcząca sale wystawiennicze oraz sale 
bankietowe na ponad 300 osób.

Next to “Piramida Widokowa” restaurant, 
with exhibition halls and banquet halls for 
more than 300 people. 

Near the Huta Szkła Tadeusza 
Wrześniak there is our restaurant 
„Zakątek Świętokrzyski”.

Поруч із Гути господарського скла 
Тадеуш Вжесняк є наш ресторан 
„Zakątek Świętokrzyski”.

Près de la Huta Szkła Tadeusza 
Wrześniak se trouve notre restaurant 
„Zakątek Świętokrzyski”.

Właściciel hut Tadeusz Wrześniak jest także 
niezawodnym sponsorem: stowarzyszeń, fundacji, szkół, 
związków sportowych, ochotniczych straży pożarnych, 
a także imprez organizowanych przez samorządy. 
W 2007 roku założył i stale finansuje dziecięco-
młodzieżową Orkiestrę Hut Szkła Gospodarczego, 
która z sukcesami występuje na scenach krajowych 
i zagranicznych. Dyrygentem orkiestry jest Alicja 
Urbanowicz, pod której batutą orkiestra występowała, 
m.in.: w Parlamencie Europejskim oraz w telewizyjnym 
programie muzycznym „Mam Talent”. 

Mr. Tadeusz Wrześniak is also a reliable sponsor in the 
territory of Staszów, as well as the founder of his own 
children’s and youth orchestra. 

Пан Тадеуш Вжесняк також є надійним 
спонсором на території Сташівської землі, а також 
засновником власного дитячого та юнацького 
оркестру.

M. Tadeusz Wrześniak est également un sponsor fiable 
sur le territoire de Staszów, ainsi que le fondateur de son 
propre orchestre pour enfants et jeunes. 

Поряд із рестораном «Пейзажна піраміда», 
у якій розміщені виставкові та банкетні 
зали на понад 300 чоловік.

Restaurant « Zakątek Świętokrzyski » dans le 
Groupe d’Usines de verre à usage domestique 
Tadeusz Wrześniak.
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Najstarszym bankiem na terenie powiatu staszowskiego, liczącym już 119 lat, jest Bank Spółdzielczy 
w Staszowie założony w 1899 roku. Jest jednym z najstarszych podmiotów gospodarczych działających 

nieprzerwanie na terenie ziemi staszowskiej. Bank, posiadający formę prawną spółdzielni, zrzesza obecnie 
ponad 3000 członków z terenów powiatu staszowskiego i opatowskiego. Pełna obsługa klientów odbywa się 
w oddziałach, w: Staszowie, Bogorii, Rytwianach i Iwaniskach oraz filii i dwóch punktach kasowych. Klienci 
Banku mają dostęp do gotówki 24h/dobę poprzez bankomaty Banku, jak również na terenie całego kraju 
poprzez bankomaty Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz całego świata, poprzez urządzenia 

Bank Spółdzielczy w Staszowie swoje 
usługi poleca od 1899 roku.

Bank Spółdzielczy in Staszów, 
providing services since 1899.

Кооперативний банк у Сташові 
пропонує свої послуги від 1899 
року.

La Banque coopérative de Staszów 
propose ses services depuis 1899.

Bank Spółdzielczy w Staszowie

płatnicze obsługujące karty VISA i Master Card. Nowością jest możliwość autoryzacji transakcji bankomatowych poprzez biometrię wykorzystującą identyfikację 
za pomocą naczyń krwionośnych. Bank świadczy usługi bankowe dla przedsiębiorców, rolników, osób fizycznych jak i spółek kapitałowych i jednostek samorządu 
terytorialnego zarówno w sposób tradycyjny jak i za pomocą rachunków internetowych w walucie PLN, Euro czy USD.  W wachlarzu usług obok tradycyjnych lokat 
i kredytów znajdują się również usługi pośrednictwa w zakresie przekazów dewizowych, dystrybucja  certyfikatów podpisu elektronicznego, dystrybucja urządzeń 
do przyjmowania płatności elektronicznych, sprzedaż ubezpieczeń. Bank znajduje się na liście podmiotów współpracujących w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych. Bank  wspiera  inicjatywy społeczno-kulturalne Fundacji Vive Serce Dzieciom przyznającej stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla mniej zamożnej 
młodzieży.
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Ekoplon sp. z o.o. sp.k. w Grabkach Dużych, to wiodący, na polskim rynku, dostawca kompleksowych 
rozwiązań do produkcji rolnej: nawozów dolistnych oraz środków żywienia zwierząt gospodarczych.  

Firma  Ekoplon to polska, rodzinna firma z tradycjami i wyłącznie polskim kapitałem. Założona w 1989 
roku, posiada 5 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Grabkach Dużych, woj. świętokrzyskie oraz 
w Baborowie, woj. opolskie. Produkty  sprzedawane są na rynku polskim oraz eksportowane do 12 krajów 
europejskich: Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Gre-
cji i Węgier. W Grabkach Dużych zlokalizowane są wytwórnie środków żywienia zwierząt, bydła, trzody 
i drobiu: wytwórnia pasz pełnoporcjowych luzem, mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów pakowanych 
w opakowania jednostkowe, jak i dostarczanych luzem oraz linia do produkcji premiksów i mieszanek mi-
neralno-witaminowych, o zdolności produkcyjnej 360 tys. ton wyrobów rocznie. Magazyny mogą pomie-
ścić 2 100 ton produkcji. Zakład Produkcji Nawozów Dolistnych oferuje szeroki wybór nawozów płynnych, 

Główny magazyn Ekoplonu.  Main warehouse of Ekoplon.  Головний склад «Екоплону».  Entrepôt principal d’Ekoplon.

Ekoplon sp. z o.o. sp.k. w Grabkach Dużych

krystalicznych (MAXIMUS) i nawozów z aminokwasami oraz zapraw donasiennych. Ekoplon posiada najstarszą na rynku markę płynnych nawozów dolistnych 
EKOLIST. Dostarcza pełną ofertę nawozów dla wszystkich upraw rolniczych, sadów oraz warzyw. Obecnie w firmie zatrudnionych jest blisko 300 pracowników, co 
sprawia, że Ekoplon jest wiodącym pracodawcą w regionie. 
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Ekoplon sp. z o.o. sp.k. w Grabkach Dużych,  część zakładu.

EEkoplon sp. z o.o. sp.k. in Grabki Duże,  part of the facility.

ТОВ КТ «Екоплон» у Грабках Дужих, частина заводу.

Ekoplon sp. z o.o. sp.k.  à Grabki Duże, une partie de l’établissement.
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PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronionej – firma obecnie specjalizująca się w produkcji umundurowania 
dla straży pożarnej, miejskiej, policji, wojska i innych służb mundurowych – została założona w 1990 roku. 
W ofercie handlowej znajduje się także szeroki asortyment ubrań roboczych, rękawic, obuwia roboczego 
oraz innych  artykułów BHP i P. POŻ. Produkcji przyświeca motto: „Jakość jest naszym celem”. Podstawowe 
atuty PPHU ,,SUBOR” to: wysoko wyspecjalizowana kadra gwarantująca jakość produkcji, nowoczesny park 
maszynowy firm JUKI i PFAFF, GERBER, duża różnorodność w doborze tkanin i wzorów ubrań, a także 
28-letnie doświadczenie w produkcji odzieży P.POŻ/BHP. Terenem działania firmy jest Polska, jak i wiele 

Sklep firmowy PPHU „SUBOR”.

PPHU „SUBOR” company store.

Магазин Виробничо-торгівельної 
компанії «СУБОР».

Magasin PPHU « SUBOR ».

PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronionej

innych krajów, m.in.: Litwa, Słowacja, Belgia, Niemcy, Holandia, Afganistan czy Irak. ,,Subor” jest partnerem handlowym takich firm, jak: „WOJAS” Nowy Targ 
i „PROTEKTOR” – producenci obuwia roboczego i specjalnego, „BEZALIN” – producent węży pożarniczych i budowlanych oraz armatury pożarniczej, „HONDA” 
– motopompy i agregaty prądotwórcze, „Honeywell” – aparaty oddechowe. Cały asortyment dostępny jest w siedzibie firmy przy ul. Towarowej 40 w Staszowie, jak 
i poprzez sklep internetowy. Proces produkcji i dystrybucji zamówionego towaru realizowany jest zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009. W chwili obecnej firma zatrudnia 
145 osób, z których większość to szwaczki z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. W latach 2005-2008, 2012-2015 „SUBOR” został nagrodzony przez dziennik 
„Puls Biznesu”, tytułem „GAZELI BIZNESU”. W 2009 i 2012 roku PPHU ,,SUBOR” został wyróżniony tytułem ,,LODOŁAMACZE” w kategorii: ,,Za szczególną 
wrażliwość społeczną i odpowiedzialność za politykę personalną, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”, a także w konkursie ,,Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”.
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PPHU ,,SUBOR” posiada 28-letnie doświadczenie w produkcji odzieży P.POŻ/BHP.

PPHU ,,SUBOR” has 28 years of experience in producing fire-safety and OHS 
clothing.

Виробничо-торгівельна компанія «СУБОР» має 28-річний досвід у виробництві 
протипожежного одягу / охорони праці.

PPHU , « SUBOR » a une expérience de 28 ans en matière de fabrication des vêtements 
de protection anti-feu, conformes aux règles de SST.
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Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” jest firmą rodzinną wchodzącą w skład GRUPY 
DYLMEX, funkcjonującą na rynku budowlanym od połowy lat 90-tych. Początkowo podstawową dzia-

łalnością były usługi transportowe, prace ziemne oraz budowa dróg, głównie leśnych. Obecnie firma kon-
centruje się na realizacji zadań związanych z budową dróg, placów i ulic wraz z oznakowaniem poziomym, 
a także realizuje remonty cząstkowe oraz usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg. „DYLMEX” aktywnie 
uczestniczy w postępowaniach przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych organizowanych przez: 
Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Urzędy Miast i Gmin oraz Powiatowe 
Zarządy Dróg. Działalność prowadzona jest na obszarze całego kraju, jednak większość prac wykonywa-
na jest na terenach województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych. W 2013 roku, w Kotowej 
Woli w powiecie stalowowolskim, został utworzony oddział, który realizuje inwestycje budowlane na terenie 
województw: podkarpackiego oraz lubelskiego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynieryjno-technicznej, 
doskonałej znajomości rynku i stosowaniu innowacyjnych rozwiązań „DYLMEX”  wyrósł na jedną z czo-
łowych firm drogowych w województwie świętokrzyskim. Największą wartością firmy są ludzie zarówno ci, 
którzy stanowią kadrę inżynierską, jak i pracownicy wykonujący fizyczne prace budowlane, to oni kształtują 
wizerunek firmy, jak również mają znaczący wpływ na jej dalszy rozwój i sukcesy.

Doświadczenie pracowników ,,DYLMEXU” w połączeniu 
z najwyższej klasy specjalistycznym sprzętem oraz 
materiałami wysokiej jakości, gwarantuje wykonanie robót 
drogowych zgodnie z wymogami klientów.

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” 

Досвід працівників компанії «ДИЛЬМЕКС» разом 
із висококласним спеціалізованим обладнанням та 
високоякісними матеріалами гарантує, що дорожні 
роботи будуть виконані відповідно до вимог клієнтів.

The experience of employees at “DYLMEX” combined with 
top-class specialist equipment and high-quality materials 
ensure execution of road works in accordance with the 
customers’ requirements.

L’expérience des employés de « DYLMEX » avec 
l’équipement spécialisé de plus haute gamme et les matières 
de qualité supérieure garantissent la réalisation des travaux 
routiers conformément aux exigences des clients.



41СТАШІВСЬКИЙ ПОВІТ ЗАПРОШУЄ          DISTRICT DE STASZOW INVITE LES TOURISTES    

Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań i znajomości rynku, „DYLMEX” wyrósł 
na jedną  z  czołowych firm drogowych w województwie świętokrzyskim.

Thanks to innovative solutions and profound market knowledge, “DYLMEX” 
developed to become one of the leading road construction companies in 
Świętokrzyskie Province.

Завдяки використанню інноваційних рішень та знанню ринку, «ДИЛЬМЕКС» 
перетворився на одну з провідних дорожніх компаній у Свентокшиському 
воєводстві.

Grâce à l’emploi des solutions innovantes et à la connaissance du marché, « DYLMEX » 
est devenu l’une des entreprises routières principales dans la voïvodie de Sainte-Croix.
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Rolnictwo ziemi staszowskiej

Powiat posiada zróżnicowane warunki do produkcji rolnej. W ogólnej powierzchni użytków rolnych grunty orne stanowią 80,4%, użytki zielone 17,2%, sady 
2,4%. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,45 ha. W ostatnich latach, we wszystkich gminach ziemi staszowskiej, nastąpił szybki rozwój uprawy wa-

rzyw pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina Szydłów, gdzie powierzchnia sadów, głównie śliwkowych, wynosi ponad 
1100 ha. Wraz z regionem sandomierskim, powiat staszowski stanowi znaczącą bazę surowcową owoców i warzyw dla przemysłu spożywczego. Tradycyjnie od 
pokoleń wiele gospodarstw nastawionych jest na produkcję trzody chlewnej oraz bydła mięsnego, głównie w gminach: Łubnice i Osiek.

Agriculture in the Staszów 
land

The county has various conditions for agricul-
tural production. In total, arable lands consti-

tute 80.4% of agricultural space, grassland – 17.2%, 
orchards – 2.4%. Average farm size is 7.45 hectares. 
In recent years, in all municipalities of Staszów 
land there has been a rapid development of  vegeta-
ble cultivation under foil. Fruit cultivation is grow-
ing on a par. A front runner in this area is Szydłów 
municipality, where the orchard area, mostly dedi-
cated for plums, amounts to over 1,100 hectares. 
Together with Sandomierz region, Staszów county 
constitutes a significant base source of fruit and 
vegetables for the food industry. Traditionally, 
many farms focus for generations on the produc-
tion of swine and beef cattle, mainly in the munici-
palities of Łubnice and Osiek.

Сільське господарство 
Сташівської землі

Повіт має різноманітні умови для сільсько-
господарського виробництва. На загаль-

ній площі сільськогосподарських угідь орна 
земля займає 80,4%, поля – 17,2%, плодові сади 
– 2,4%. Середня площа господарства становить 
7,45 га. В  останні роки у всіх гмінах Сташів-
ської землі відбувся стрімкий розвиток ви-
рощування овочів під плівкою. Виробництво 
фруктів також динамічно зростає. Веде перед 
у цьому гміна Шидлів, де площа садів, пере-
важно сливових, перевищує 1100 га. Спільно із 
Сандомирським регіоном, Сташівський повіт 
являє собою значну сировинну базу фруктів 
та овочів для харчової промисловості. Тради-
ційно, протягом поколінь багато господарств 
зосереджені на виробництві свиней та м’ясної 
худоби, головним чином у  гмінах: Лубніце та 
Осек.

Agriculture sur la terre de 
Staszów

Le district dispose de diverses conditions de 
production agricole. La superficie totale des 

terres agricoles comprend 80,4% des terres ara-
bles, 17,2% des terres consacrées aux pâturages 
et 2,4% des vergers. La superficie moyenne des 
exploitations agricoles est de 7,45 ha. Au cours 
des dernières années, les cultures de légumes sous 
tunnels en plastique se sont répandues dans toutes 
les communes de la terre de Stachów. De même, 
la production de fruits augmente rapidement. C’est 
la commune de Szydłów qui est le leader dans ce 
domaine. Elle dispose d’une superficie de vergers, 
surtout de pruniers, de plus de 1100 ha. Avec la 
région de Sandomierz, le district de Staszów est 
une source importante de fruits et légumes pour 
l’industrie alimentaire. Traditionnellement depuis 
des générations, de nombreuses exploitations agri-
coles se concentrent sur l’élevage de porcs et de bo-
vins à viande, en particulier dans les communes de 
Łubnice et Osiek.
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Powierzchnia sadów śliwkowych 
w Szydłowie wynosi ogółem ponad 
1 100 ha i z każdym rokiem ulega 
zwiększeniu.

The space of the plum orchards in 
Szydłów totals above 1,100 ha and 
increases each year.

Загальна площа сливових садів 
у Шидлові складає понад 1 100 га 
і збільшується з кожним роком.

La superficie totale de vergers 
pruniers à Szydłów dépasse 1100 ha et 
elle augmente chaque année.

Urodzajne nadwiślańskie mady 
w gminie Łubnice.

Fertile Vistula silts in Łubnice 
municipality.

Родючі надвіслянські алювії у гміні 
Лубніце.

Sols alluviaux fertiles près de la 
Vistule dans la commune de Łubnice.
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W szydłowskich sadach przeważają 
śliwy różnych odmian.

Plums of various kinds dominate 
throughout orchards in Szydłów.

У шидловських садках 
переважають сливи різних сортів.

Les vergers de Szydłów comprennent 
surtout les pruniers de différentes 

variétés.
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Ziemia staszowska – nasza mała ojczyzna to piękna i urokliwa kraina. Tutaj do dziś szumią dostojne dęby i buki, pamiętające jeszcze świetność Puszczy San-
domierskiej. Przy drogach biegnących przez pola uprawne i łąki, spotkać można strzeliste topole i wierzby płaczące oraz liczne kapliczki. Wszystko to tworzy 

swoisty krajobraz, jakby z minionych wieków, ubogacony licznymi rzekami i strumykami, a także leśnymi wzgórzami, z których rozciągają się przepiękne widoki. 
Atmosfery tajemniczości dodają liczne wąwozy porosłe krzewami i dziką roślinnością. Największy, 420-hektarowy Zalew Chańcza, przyciąga każdego roku tysią-
ce turystów, podobnie jak jeziorka leśne w Golejowie. 

Staszów land  

Staszów land – our little homeland is a beauti-
ful and enchanting country. The noble oaks and 

beeches, remembering the glory of the Sandomierz 
Forest, rustle here to this very day. On the roads 
running through cultivated fields and meadows 
one can still come across high poplars and weep-
ing willows accompanied by numerous shrines. All 
this contributes to a specific landscape, as if taken 
from ages long gone, complemented with an abun-
dance of rivers, streams and forest hills from which 
beautiful views unfold. Numerous gorges covered 
with shrubs and wild vegetation add to the atmos-
phere of mystery. The largest, 420-hectare Chańcza 
Lake attracts thousands of tourists each year, simi-
larly to numerous forest lakes in Golejów.  

Ziemia staszowska

Сташівська земля  

Сташівська земля - наша маленька батьків-
щина, прекрасний і чарівний регіон. Тут, 

і донині, шумлять достойні дуби та буки, які 
пам’ятають велич Сандомирської Пущі. Біля 
доріг, що пролягають через орні поля та луки, 
можна зустріти високі тополі і плакучі верби та 
численні каплиці. Все це створює своєрідний 
пейзаж, начебто з минулих століть, збагачений 
численними річками та струмками, а також лі-
совими пагорбами, з яких відкриваються пре-
красні види. Атмосферу таємничості додають 
численні ущелини, зарослі чагарниками та ди-
кою рослинністю. Найбільша 420-гектарна за-
тока Ханьча щороку приваблює тисячі турис-
тів, як і лісові озера в Голейові.  

Terre de Staszów  

Terre de Staszów – notre petite patrie est une 
région belle et charmante. Des chênes et hêtres 

majestueux bruissent ici jusqu’à présent et se rap-
pellent encore la splendeur de la Forêt primaire de 
Sandomierz. Près de routes parcourant des champs 
cultivés et prairies, vous pouvez rencontrer des 
peupliers élancés et saules pleureurs, ainsi que de 
nombreuses petites chapelles. Tout cela crée un 
paysage particulier, ressemblant à ceux des siècles 
passés, enrichi par de nombreux rivières et ruis-
seaux, ainsi que des collines forestières offrant de 
magnifiques vues. Des gorges couvertes de buis-
sons et de végétation sauvage renforcent encore 
cette ambiance mystérieuse. La plus grande lagune 
- Chańcza - a une superficie de 420 ha et attire 
chaque année des milliers de touristes, de même 
que les petits lacs forestiers de Golejów. 
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Okolice Strzegomia w gminie 
Rytwiany.

Areas around Strzegom in Rytwiany 
municipality.

Околиці Стшеґома в гміні 
Ритв’яни.

Alentours de Strzegom dans 
la commune de Rytwiany.

Zalew Chańcza, to idealne miejsce 
do wypoczynku, kąpieli i uprawiania 
sportów wodnych.

Chańcza is the perfect place to relax, 
swim and exercise water sports.

Затока Ханьча - це ідеальне місце 
для відпочинку, купання та водних 
видів спорту.

La lagune Chańcza est un endroit 
parfait pour se reposer, se baigner et 
pratiquer des sports nautiques.
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Hotel Cztery Wiatry 
Spa&SportResort, położony nad 
Zalewem Chańcza, zaprasza turystów 
ceniących nie tylko wygodę i spokój, 
ale także dobrą kuchnię.

Hotel Cztery Wiatry 
Spa&SportResort, located near 
Chańcza Lake, invites tourists who 
appreciate comfort, peace as well as 
good cuisine.

Готель Cztery Wiatry 
Spa&SportResort, розташований 
над затокою Ханьча, запрошує 
туристів, які цінують не тільки 
комфорт і спокій, а й смачні страви.

L’hôtel « Cztery Wiatry 
Spa&SportResort », situé près de 
la lagune Chańcza, invite les touristes 
qui apprécient non seulement 
le confort et le calme, mais également 
la bonne cuisine.

Rzeka Wschodnia polecana 
wędkarzom i amatorom kajaków.

Wschodnia river is highly 
recommended to fishermen and kayak 
enthusiasts.

Річка Східна рекомендована 
рибалкам та аматорам каякерам.

La rivière Wschodnia est 
recommandée aux pêcheurs et 
amateurs des canoës.
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Rzeka Czarna największa z rzek ziemi 
staszowskiej.

Czarna river, the largest river in 
Staszów land.

Річка Чарна – найбільша річка 
Сташівської землі.

La rivière Czarna, la rivière la plus 
grande de la terre de Staszów.

Jedno z kilkunastu urokliwych 
jeziorek golejowskich.

One of the dozen or so charming 
Golejów lakes.

Одне з кільканадцятьох чарівних 
голейовських озер.

L’un de dizaine de lacs charmants 
de Golejów.

Lasy bukowe w gminie Bogoria.

Beech forests in Bogoria municipality.

Букові ліси в гміні Богорія.

Forêts de hêtres dans la commune 
Bogoria.
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Ośrodek wypoczynkowy w Golejowie, 
przyjazne miejsce relaksu dla rodzin 
z małymi dziećmi.

Holiday resort in Golejów, a friendly 
place to relax for families with small 
children.

База в Голейові, приязне місце для 
відпочинку для сімей з маленькими 
дітьми.

Centre de vacances à Golejów, endroit 
favorable au repos familial  avec de 
petits enfants.

Zalew w Bogorii, cenione miejsce 
letniego wypoczynku.

Lake in Bogoria, a friendly place for 
summertime relax.

Затока в Богорії, приязне місце для 
літнього відпочинку.

Lagune à Bogoria, endroit favorable 
au repos estival.
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Członkowie Staszowskiego Koła PTTK przed Pustelnią Złotego Lasu w Rytwianach,  maj 2018 roku.

Members of PTTK in Staszów in front of the Golden Forest Hermitage in Rytwiny,  May 2018.

Члени Сташівського кола ПТКТ перед Скитом золотого лісу в Ритв’янах, травень 2018 року.

Membres du Cercle PTTK de Staszów devant l’Ermitage de la forêt d’or à Rytwiany,  mai 2018.
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Pozdrawiamy uczestników 
14. Tygodnia Turystyki Kolarskiej UECT 2018

Jednym z głównych współorganizatorów zlotu jest założone w 2003 roku, Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, którego działalność 
nie ogranicza się wyłącznie do uprawiania turystyki rowerowej, ale także poszerzona jest o organizację pieszych wycieczek, wy-

praw górskich i spływów kajakowych. Staszowski Klub Turystyki Rowerowej PTTK bierze również aktywny udział w krajowych 
i międzynarodowych zlotach turystyki rowerowej. W ciągu minionych 15 lat udało się zorganizować kilkaset imprez turystycznych 
dla członków Klubu oraz na rzecz mieszkańców Staszowa i okolic. Dużym wydarzeniem dla Staszowa i regionu była organizacja 
w sierpniu 2011 roku, 60. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK. Wyrazem uznania dla tej działalności było powierzenie nam 
przez Komisję Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Głównym PTTK oraz przez Europejską Federację Turystyki Rowerowej organi-
zacji XIV Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT w dniach: 7 – 14 lipca 2018 roku w Staszowie, z udziałem około 1000 
turystów rowerowych z kraju i z zagranicy.

Best regards to participants 
of the 14th Cycling Tourist 
Week UECT 2018

One of the main co-organizers of the rally is 
Koło Grodzkie PTTK in Staszów, found in 

2003, which limits its activities not only to cycling 
tourism but also to organization of walking tours, 
mountain trips and canoeing. The PTTK also takes 
active participation in national and international cy-
cling rallies. Over the past 15 years, it has managed 
to arrange a few hundred tourism events for Club 
members and residents of Staszów. A big event for 
Staszów and its adjacent regions was the 60th PTTK 
Central Cycling Tourist Rally, held in August 2011. 
As a result, the Commission of Cycling Tourism 
at the Main Board of PTTK and by the European 
Federation of Cycling entrusted us with the organi-
zation of the 14th European Cycling Tourist Week 
UECT between 7th  and 14th July 2018 in Staszów, 
involving about 1,000 cycle tourists from Poland 
and abroad. 

Вітаємо учасників 14-го Тижня 
велосипедного туризму UECT 
2018

Одним із головних співорганізаторів з’їзду є, 
засноване у 2003 році, Гродське Коло Поль-

ського туристично-краєзнавчого товариства 
у Сташові, діяльність якого не обмежується вело-
сипедним туризмом, але також поширюється на 
організацію піших екскурсій, гірських походів та 
сплавів на каяках. Сташівський Клуб велосипед-
ного туризму ПТКТ також бере активну участь 
у національних та міжнародних з’їздах велоси-
педного туризму. Протягом останніх 15 років 
вдалося організувати кілька сотень туристичних 
заходів  для членів Клубу та мешканців Сташо-
ва і його околиць. Великою подією для Сташова 
та регіону стала організація в  серпні 2011 року, 
60-го Центрального з’їзду туристів велосипедис-
тів ПТКТ. Виразом визнання для цієї діяльності 
було те, що Комітет велосипедного туризму при 
Головному правлінні ПТКТ та Європейська фе-
дерація велосипедного туризму доручили нам 
організувати XIV Європейський тиждень велоси-
педного туризму UECT з 7 по 14 липня 2018 року 
у Сташові, за участю близько 1000 велосипедних 
туристів з Польщі та з-за кордону.

Nous passons bonjour aux 
participants de la 14ème Semaine 
de cyclotourisme UECT 2018

L’événement est organisé entre autres par le Cercle 
municipal PTTK, créé en 2003 à Staszów, dont 

l’activité ne se limite pas uniquement au cyclotou-
risme, mais elle comprend également l’organisation 
de randonnées pédestres, expéditions en montagne 
et descentes en canoë. Le Club de cyclotourisme 
PTTK de Staszów participe également aux réunions 
de touristes cyclistes nationales et internationales. 
Au cous des 15 dernières années, nous avons réussi 
à organiser quelques centaines d’événements tou-
ristiques pour les membres du Club, les habitants 
de Staszów et les personnes résidant à proximité. 
L’organisation en août 2011 de la 60ème Réunion 
centrale des touristes cyclistes PTTK a été un grand 
événement pour Staszów et la région. Pour exprimer 
sa reconnaissance, la Commission de cyclotourisme 
auprès de la Gérance principale PTTK et la Fédéra-
tion européenne de cyclistes nous ont confié l’orga-
nisation de la 14ème Semaine européenne de cyclo-
tourisme UECT qui se tiendra du 7 au 14 juillet 2018 
à Staszów avec la participation d’env. 1000 touristes 
cyclistes polonais et étrangers. 
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Jednym z wielu stowarzyszeń działających na terenie powiatu staszowskiego, jest Szydłowskie Towarzystwo 
Strzeleckie założone w 1995 roku. Jego członkami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Szy-

dłowscy strzelcy corocznie biorą udział w obchodach świąt państwowych i rocznicowych, zaciągając warty 
i wystawiając poczet sztandarowy. Dbają o miejsca pamięci narodowej troszcząc się o pomniki, groby po-
wstańcze i żołnierskie, a także tablice upamiętniające miejsca bitew i potyczek. Za te działania Szydłowskie 
Towarzystwo Strzeleckie zostało odznaczone, m.in. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej. Towarzystwo posiada własną atestowaną strzelnicę oraz magazyn broni krótkiej i długiej, co umożli-
wia, m.in. organizację turniejów strzeleckich, a także szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego, jak również z powiatów ościennych. W coroczny kalendarz 
imprez, od 2000 roku, na stałe został wpisany program zwiedzania miast szczególnie zasłużonych w walkach 
o wolność i niepodległość Polski: Warszawy, Mławy, Westerplatte i innych.

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie 
co roku gości swoich przyjaciół 
z Ukrainy i Mołdawii, realizując 
projekty, których tematami są, 
m.in. walki frontowe z lat II wojny 
światowej.

Szydłów Rifle Association belongs to 
one of the best such organizations in 
the country. Each year, it hosts friends 
from Ukraine and Moldova and 
implements projects focused around 
the World War II battle front.

Шидловське стрелецьке товариство 
належить до кращих асоціацій 
такого роду, що діють у країні. 
Щорічно приймає у гостях своїх 
друзів з України та Молдови, 
проводячи проекти, темами яких, 
серед інших, є фронтові битви 
з часів Другої світової війни.

L’Association de tir de Szydłów compte 
parmi les meilleures associations de 
ce type en Pologne. Chaque année, 
elle accueille des amies d’Ukraine et 
de Moldavie, en réalisant des projets 
portant sur les luttes sur le front lors 
de la Seconde Guerre mondiale.

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie
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Szydłowscy strzelcy to także 
niezawodna grupa rekonstrukcyjna.

Szydłów shooters constitute a reliable 
reconstruction group.

Шидловські стрільці – це також 
надійна група реконструкційна.

Les tireurs de Szydłów sont également 
un groupe de reconstruction fiable.

Na planie jednej z rekonstrukcji 
historycznych z lat II wojny światowej. 

On the set of one of historical 
reconstructions of World War II.

На плані однієї із історичних 
реконструкцій з років Другої 
світової війни.

Lors d’une des reconstructions 
historiques de la Seconde Guerre 
mondiale.
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Od 1995 roku, prężnie i z sukcesami działają w Staszowie Zespoły Taneczne „KLEKS”

,,Kleksy” pracują głównie w technikach tańca współczesnego, jazzowego i modern, ale poznają rów-
nież elementy tańca klasycznego, nowoczesnego i akrobatyki. W swojej wieloletniej historii zdobyły 

szereg pucharów, medali i wyróżnień na festiwalach tanecznych o randze Międzynarodowej, Ogólnopolskiej 
i Wojewódzkiej, m.in. na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Kleksy to 
wielka taneczna rodzina, w której przygodę z tańcem zaczynają dzieci od piątego roku życia i u większości 
trwa ona do klasy maturalnej. Mając na względzie dotychczasowe osiągnięcia w konkursach i festiwalach 
tanecznych, zespoły „KLEKS” i „KLEKS II” otrzymały nominację do udziału w XI Światowym Karnawale 
Młodzieży i Międzynarodowym Festiwalu „ORFEUSZ W ITALII”  - Lido di Jesolo k.Wenecji, który odbędzie 
się we wrześniu 2018 roku.

Zespoły Taneczne ,,Kleks” 
reprezentują ziemię staszowską na 
estradach krajowych i zagranicznych.  
Grupa ,,KLEKS II” w choreografii 
„W sadzie” na Międzynarodowym 
Dziecięcym Festiwalu Piosenki 
i Tańca w Koninie w 2017 roku.

“Kleks” Dance Group represents 
Staszów land on both national and 
international stages.  “KLEKS II” 
group in the choreography “In the 
orchard” during the International 
Children’s Song and Dance Festival in 
Konin in 2017.

Танцювальні ансамблі «Клекс» 
представляють Сташівську землю 
на державних та закордонних 
сценах. Група «КЛЕКС II», 
хореографія «У саду» на 
Міжнародному дитячому фестивалі 
пісні та танцю в Коніні в 2017 році.

Les troupes de danse « Kleks » 
représentent la terre de Staszów sur 
les scènes nationales et étrangères. 
Le groupe « KLEKS II » dans la 
chorégraphie « Dans le verger » lors 
du Festival International de Chanson 
et de Danse Enfantines de Konin en 
2017.
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Grupa KLEKS w choreografii „Władca Marionetek”, za którą zdobyła I miejsce  
w Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2018.

Група КЛЕКС у хореографії «Лялькар», за яку здобула перше місце на 
Національному турнірі танцювальних формувань Сухеднюв 2018.

KLEKS group in the choreography “Puppet Master” for which it won the first place  in 
the Polish Dance Formation Tournament Suchedniów 2018.

Le groupe « KLEKS » dans la chorégraphie « Maître des marionnettes » qui a remporté 
le premier prix Lors du Tournoi de danse de Pologne Suchedniów 2018.
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Zachowało się kilka dworów i pałaców oraz kościołów, których fundatorami byli przeważnie dawni właściciele tych ziem. Historia, niestety, nie oszczędziła wie-
lowiekowego dorobku naszych przodków, dlatego też stan tych budowli jest różny. Jednak, w ostatnich latach zaznaczył się wyraźny postęp w ich renowacji, 

wykonywanych głównie przy pomocy środków unijnych. Kilka z zabytkowych kompleksów, jak chociażby: klasztor pokamedulski w Rytwianach, Zespół Dworski 
w Sichowie Dużym, pałac w Rytwianach, Zespół Pałacowy w Kurozwękach i eklektyczny pałacyk „Dzięki” w Wiązownicy-Kolonii, zostały pomysłowo adaptowane 
do funkcji turystyczno-wypoczynkowych, co dobrze wróży im na przyszłość.  

Areas of the current Staszów 
county were owned in past 
centuries by many famous 
and powerful families of the 
Republic of Poland

Several mansions, palaces and churches, the 
founders of which were mostly the former own-

ers of these lands, survived to this day. Alas, his-
tory did not spare the centuries-old achievements 
of our ancestors, therefore, the status of these 
structures varies. However, in recent years there 
has been a  clear progress in their restoration, car-
ried out mostly with the help of EU funds. A few 
of the historic complexes, such as Calmaldoli friars 
monastery in Rytwiany, Court Complex in Sichów 
Duży, palace in Rywtiany or Palace Complex in 
Kurozwęki, have been cleverly adapted to the fea-
tures of tourist villages, which bodes well for them 
in the future.   

Територія нинішнього 
Сташівського повіту 
в минулих століттях 
була власністю багатьох 
відомих і багатих сімей Речі 
Посполитої 

Kілька дворів, палаців та костелів, засновни-
ками яких були переважно колишні власни-

ки цих земель. На жаль, історія не шкодувала ба-
гатовікових досягнень наших предків, тому стан 
цих будівель дуже різний. Однак останнім часом 
спостерігається явний прогрес у їх відновленні, 
який здійснюється переважно за рахунок коштів 
ЄС. Кілька історичних комплексів, як хоча б: по-
камедульський монастир у Ритв’янах, Комплекс 
двору в Сіхові Дужому, палац у Ритв’янах або 
Палацовий комплекс у Курозвенках, були гені-
ально адаптовані до туристично-відпочинкових 
функцій, що прогнозує їм добре майбутнє.  

Le territoire du district de 
Staszów actuel était autrefois 
la propriété de nombreuses 
familles polonaises connues 
et riches 

Il subsiste quelques manoirs, palais et églises qui 
avaient été le plus souvent fondés par d’anciens 

propriétaires de ces terres. Malheureusement, l’hi-
stoire n’a pas épargné ce patrimoine de nos ancêtres, 
c’est pourquoi l’état de ces bâtiments n’est pas toujo-
urs bon. Pourtant, ces dernières années, nous avons 
vu un progrès significatif en travaux de rénovation, 
surtout ceux réalisés à l’aide de fonds communau-
taires. Certains immeubles historiques, comme 
monastère post-camaldule à Rytwiany, manoir à Si-
chów Duży, palais à Rytwiany et palais à Kurozwęki, 
ont été ingénieusement adaptés à la fonction touri-
stique et récréative, ce qui est de bonne augure pour 
l’avenir.  

Tereny obecnego powiatu staszowskiego były w minionych 
wiekach własnością wielu znanych i możnych rodów 

Rzeczypospolitej
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Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie z 1342 roku. 
Od strony wschodniej, cmentarz parafialny z XVIII 
wieku z kilkunastoma pomnikami nagrobkowymi, 
a także ze zbiorową mogiłą powstańców z 1863 roku.

St. Batholomew Church of 1342 in Staszów. On the 
east side, the parish cemetery from the 18th century 
with several grave monuments and mass grave of the 
insurgents of 1863.

Костел Св. Варфоломія у Сташові з 1342 року. 
Зі східної сторони парафіяльне кладовище з XVIII 
століття з кільканадцятьма надгробками та 
братською могилою повстанців з 1863 року.

Église Saint-Barthélemy de Staszów, datant de 1342. Du 
côté est, cimetière paroissial du XVIIIème siècle avec une 
dizaine de monuments funéraires et une fosse commune 
d’insurgés de 1863.

Kościół pw. św. Bartłomieja z 1342 roku, wielokrotnie 
przebudowywany, barokowy ołtarz główny i ołtarze 
boczne.

St. Batholomew Church of 1342 in Staszów, Baroque 
main altar, rebuilt on numerous occasions, and side 
altars.

Костел Св. Варфоломія з 1342 року, багаторазово 
перебудований, бароковий головний вівтар та бічні 
вівтарі.

Église Saint-Barthélemy de 1342, reconstruite 
à plusieurs reprises, autel principal baroque et autels 
latéraux.
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Kaplica Matki Bożej Różańcowej, 
zwana też kaplicą Tęczyńskich, 
pobudowana od północnej strony 
kościoła św. Bartłomieja w Staszowie, 
w latach 1610 – 1625.

Holy Rosary Chapel, also called the 
Tęczyński Chapel, developed on the 
northern side of St. Batholomew 
Church in Staszów between 1610 and 
1625. 

Каплиця Діви Марії Вервичної, 
також називається каплицею 
Тенчинських, збудована з північної 
сторони костелу св. Бартоломея 
в Сташові, у 1610-1625 роках.

Chapelle Notre Dame du Rosaire, 
appelée aussi Chapelle Tęczyńscy, 
construite du côté nord de l’église 
Saint-Barthélemy de Staszów dans les 
années 1610-1625.
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Pałac w Kurozwękach, początkowo zamek obronny z końca XIV wieku. Wielokrotnie przebudowywany, aż do swojego obecnego kształtu – barokowej rezydencji.

Palace in Kurozwęki, initially a fortified castle from the end of the 14th century. Rebuilt several times, until achieving its current shape – a baroque mansion.

Палац у Курозвенках, спочатку оборонний замок з кінця XIV століття. Перебудований багато разів, аж до сучасної форми – барокової резиденції.

Palais de Kurozwęki, ancien château fortifié de la fin du XIVème siècle. Reconstruit à plusieurs reprises, aujourd’hui il est une résidence baroque.
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Pawilon ,,Oficyna” z 1785 roku, 
wchodzący w skład Zespołu 
Pałacowego  w Kurozwękach.

“Oficyna” pavilion from the 1785, 
constituting part of the Palace 
Complex in Kurozwęki.

Павільйон «Офіцина» з 1785 року, 
частина Палацового комплексу 
в Курозвенках.

Pavillon « Oficyna » de 1785, faisant 
partie de l’ensemble du palais de 
Kurozwęki.

W pobliżu kurozwęckiego pałacu, od 2000 roku, 
prowadzona jest hodowla bizonów amerykańskich, 
stado liczy obecnie 80 szt.

Bison farm near the Palace in Kurozwęki, run since 
2000, its herd currently consists of 80 animals.

Поруч із курозвенським палацом, починаючи з 2000 
року, вирощуються американські бізони, тепер 
стадо нараховує 80 шт.

Le palais de Kurozwęki se trouve près d’un élevage 
de bisons d’Amérique du Nord. Le troupeau compte 
aujourd’hui environ 80 bisons.
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Ciekawą atrakcją Zespołu Pałacowego 
w Kurozwękach jest także Stadnina 
Koni Arabskich w pobliskim 
Kotuszowie.

An interesting attraction of the Palace 
Complex in Kurozwęki is also the 
Arabian horse stud farm run in the 
nearby Kotuszów.

Цікавим атракціоном Палацового 
комплексу в Курозвенках 
є також Стайня арабських коней 
в недалекому Котушові.

Une autre attraction intéressante, c’est 
un haras de chevaux arabes dans un 
village voisin – Kotuszów.

W okolicy atrakcyjne tereny do jazdy 
konnej.

The adjacent areas offer attractive sites 
for horse riding.

В околиці є привабливі місця для 
верхової їзди.

La région environnante est favorable 
à l’équitation.
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Klasztor pokamedulski w Rytwianach z I połowy XVII wieku, ufundowany przez 
wojewodę krakowskiego Jana Tęczyńskiego. Zachowane budynki klasztorne wraz 
z kościołem i dziedzińcem zabudowanym z trzech stron budynkami przyklasztornymi. 
Obecnie, obiekt jest restaurowany i pełni funkcję Ośrodka Terapeutyczno-
Kontemplacyjno-Relaksacyjnego.

Calmaldoli friars monastery in Rytwiany from the mid-17th century, founded by Jan 
Tęczyński, the governor of Kraków. Preserved monastic buildings, together with the 
church and the courtyard enclosed on three sides by monastic building. The object has 
been restored and currently serves as a Centre for Therapy, Contemplation and Relax.

Покамедульський монастир у Ритв’янах з першої половини XVII століття, 
заснований краківським воєводою Яном Тенчинським. Збереглися монастирські 
споруди з костелом та двором-колодязем, побудованим з трьох сторін 
з монастирських будівель. У даний час об’єкт відновлюється та виконує функцію 
Терапевтично-споглядально-релаксаційного центру.

Le monastère post-camadule à Rytwiany de la première moitié du XVIIème siège, fondée par 
le voïvode de Cracovie Jan Tęczyński. Immeubles de monastère conservés, église et parvis 
entouré de trois côtés d’immeubles de monastère. Actuellement, le site est rénové et sert 
d’un centre thérapeutique, contemplatif et relaxant.
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Ogrody przyklasztorne w kompleksie 
pokamedulskim w Rytwianach.

Monastic gardens at the post-
Camaldoli complex in Rytwiany.

Монастирські сади 
в покамедульському комплексі 
в Ритв’янах.

Jardins appartenant au monastère 
post-camaldule à Rytwiany.
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Fragment parku w Rytwianach 
z pozostałością średniowiecznego 
zamku i figurami osób z minionych 
wieków zasłużonych dla ziemi 
rytwiańskiej.

A fragment of a park in Rytwiany 
with the remnants of the medieval 
castle and figures of persons of past 
centuries distinguished for the 
Rytwiany land.

Фрагмент парку в Ритв’янах 
з залишком середньовічного 
замку та фігурами людей 
з минулих століть, заслужених для 
Рутв’янської землі.

Partie du parc à Rytwiany avec des 
restes d’un château médiéval et statues 
de personnes des siècles passés qui 
ont contribué au développement de la 
terre de Rytwiany.

Stara gorzelnia i zabudowania 
podworskie w Rytwianach.

The old distillery and post-court 
buildings in Rytwiany.

Старовинний горілчаний завод 
і господарські споруди двору 
в  утв’янах.

Vieille distillerie et immeubles post-
bourgeois à Rytwiany.
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Pałac księcia Artura Radziwiłła w Rytwianach z pocz. XX w.

The palace of Prince Artur Radziwiłł in Rytwiany from the beginning of the 20th century.

Палац князя Артура Радзивілла в Рутв’янах з початку XX ст.

Palais du prince Artur Radziwiłł à Rytwiany du début du XXème siècle.
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Wnętrze kościoła w Niekrasowie. 
Ołtarz główny zdobią cztery złocone 
wąskie kolumny, w środku obraz 
Najświętszej Marii Panny.

The Interior of the church in 
Niekrasów. The main altar is 
decorated with four gold-plated 
narrow columns, in the middle the 
image of the Virgin Mary.

Інтер’єр косєлу в Некрасові. 
Головний вівтар прикрашений 
чотирма позолоченими вузькими 
колонами, посередині зображення 
Пресвятої Діви Марії.

Intérieur de l’église de Niekrasów. 
L’autel principal est embelli par quatre 
colonnes d’or étroites, au milieu – 
tableau de la Très Sainte Vierge Marie. 

Modrzewiowa świątynia z poł. 
XVII wieku w Niekrasowie. Przed 
kościołem, od strony zachodniej, 
modrzewiowa dzwonnica.

Larch temple of mid-17th century in 
Niekrasów. Larch belfry located in 
front of the church, from the west.

Модриновий храм з середини 
XVII століття в Некрасові. Перед 
костелом, від західної сторони, 
модринова дзвіниця.

Temple en mélèze de la moitié du 
XVIIème siècle à Niekrasów. Devant 
l’église, du côté ouest, clocher en 
mélèze.
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Drewniany kościół w Strzegomiu 
z końca XVI wieku.

Wooden church in Strzegom the late 
16th century.

Дерев’яний костел у Стшеґомі 
з кінця XVI століття.

Église en bois à Strzegom de la fin du 
XVIème siècle.

Ołtarz główny strzegomskiego 
kościoła.

Main altar of the church in Strzegom.

Головний вівтар стшеґомського 
костелу.

Autel principal de l’église de Strzegom.
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Nawa główna kościoła w Beszowej.

Church nave in Beszowa.

Головний неф у костелі в Бешовій.

Nef de l’église de Beszowa.

Gotycki kościół w Beszowej 
z pierwszej połowy XV wieku, 
rozbudowany w kolejnych stuleciach. 
Od strony południowej kaplica 
św. Aniołów Stróżów, zniszczona 
w czasie II wojny światowej.

Gothic church in Beszowa from the 
mid-15th century, expanded in the 
following years. From the south, 
Guardian Angels’ chapel, destroyed 
during World War II.

Готичний костел у Бешовій 
з першої половини XV століття, 
розбудований в наступні століття. 
Від південної сторони - каплиця 
Св. Ангелів Охоронців, зруйнована 
під час Другої світової війни.

Église gotique de Beszowa de la 
première moitié du XVème siècle, 
développée dans les années suivantes. 
Du côté sud, Chapelle Anges 
Gardiens, détruite lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
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Zespół Pałacowo-Parkowy w Sichowie Dużym z końca XVIII wieku.

Park and palace complex in Sichów Duży from the late 18th century.

Палацово-парковий комплекс у Сіхові Дужому з кінця XVIII століття.

Complexe palais-parc de Sichów Duży de la fin du XVIIIème siècle.
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Grabowa aleja z kapliczką w sichowskim parku.

Hornbeam avenue with a shrine in the park in Sichów.

Грабова алея з каплицею в сіховському парку.

Allée de charme avec une chapelle dans le parc de 
Sichów.
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Szydłów, fragment murów obronnych 
i Brama Krakowska, z połowy XIV 
wieku.

Szydłów, fragment of the walls and 
Kraków Gate, from the mid-14th 
century. 

Шидлів, фрагмент оборонних стін 
і Краківські ворота, з середини XIV 
століття.

Szydłów, partie de remparts et Porte 
de Cracovie de la moitié du XIVème 
siècle.

Sala rycerska i mury obronne 
w Szydłowie, z połowy XIV wieku. 
Widok od strony południowo-
zachodniej.

Hall of knights and fortified walls in 
Szydów from the mid-14th century. 
View from the south-west.

Лицарська кімната та оборонні 
стіни в Шидлові, з середини XIV 
століття. Вид з південного заходу.

Salle des chevaliers et remparts 
à Szydłów de la moitié du XIVème 
siècle. Vue du côté sud-oeust.



77СТАШІВСЬКИЙ ПОВІТ ЗАПРОШУЄ          DISTRICT DE STASZOW INVITE LES TOURISTES    

Gotycki kościół pw. św. Władysława 
z połowy XIV wieku, zniszczony 
w wyniku działań frontowych w 1944 
roku. Po wojnie odbudowany.

Gothic St. Władysław Church from 
the mid-15th century. Burned in 1944 
as a result of the front battles. Rebuilt 
after the war.

Готичний костел Св. Владислава 
з середини XIV століття. Спалений 
в результаті фронтових дій в 1944 
році. Відбудований після війни.

Église gotique Saint Ladislas de la 
moitié du XIVème siècle. Brûlée suite 
aux combats en 1944. Reconstruite 
après la guerre.
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Wnętrze kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie z gotycką polichromią z drugiej połowy XIV w. 

The Interior of the Church of all Saints in Szydłów with Gothic polychrome from the second half of the 14th century.

Інтер’єр костелу Усіх Святих у Шидлові з готичною поліхромією з другої половини XIV ст.

Intérieur de l’Eglise Toussaints de Szydłów avec polychromie gotique de la deuxième moitié du XIVème siècle.
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Średniowieczny Szydłów, widok z ,,lotu ptaka”.

Medieval Szydłów, bird’s eye view.

Середньовічний Шидлів, вид з висоти «пташиного польоту».

Le Szydłów médiéval, vue aérienne.

Średniowieczny Szydłów, widok z ,,lotu ptaka”.

Medieval Szydłów, bird’s eye view.

Середньовічний Шидлів, вид з висоти «пташиного польоту».

Le Szydłów médiéval, vue aérienne.



81СТАШІВСЬКИЙ ПОВІТ ЗАПРОШУЄ          DISTRICT DE STASZOW INVITE LES TOURISTES    

Szanowni Państwo!

Oprócz piękna przyrody oraz licznych zabytków, spotkacie Państwo na ziemi staszowskiej jej mieszkańców, pracowitych, sympatycznych i gościnnych. Wszyscy 
Ci, którym nie brakuje pomysłów, którzy pragną korzystnie zainwestować swój kapitał i jeszcze bardziej wykorzystać nasze możliwości gospodarcze, turystycz-

ne i kulturowe, spotkają się tutaj z życzliwością władz samorządowych, a także przedsiębiorców.

Zapraszamy więc Państwa do powiatu staszowskiego nie tylko na wypoczynek, ale zachęcamy również do nawiązywania szerokich kontaktów i podejmowania przed-
sięwzięć gospodarczych. 

Mamy nadzieję, że spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile.

Ladies and Gentlemen!

In addition to the natural beauty and numerous 
monuments, Staszów land also provides you with 

a possibility to meet its people – a hardworking, 
friendly and hospitable folk. All those who do not 
lack ideas, who are anxious to invest their capital 
with profit and benefit from our economic, tourist 
and cultural opportunities even more, will surely 
meet the favor of local authorities and entrepre-
neurs.

Hence, we invite you to Sztaszów County not only 
for rest, but also to establish broad contacts and 
launch new business ventures. 

We hope that you will spend an abundance of unfor-
gettable moments here.

Шановні пані та панове!

Окрім краси природи та численних пам’яток, 
Ви зустрінете на Сташівській землі її жите-

лів, працьовитих, милих та гостинних. Всі, ко-
трі мають ідеї, котрі хочуть вигідно інвестувати 
свій капітал і ще більше використати наші еко-
номічні, туристичні та культурні можливості, 
зустрінуться тут з доброзичливістю влади міс-
цевого самоврядування, а також підприємців.

Тому запрошуємо Вас до Сташівського повіту 
не тільки на відпочинок, але заохочуємо також 
до встановлення широких контактів та ведення 
економічних проектів.

Ми сподіваємось, що Ви проведете у нас неза-
бутні хвилини.

Mesdames et Messieurs !

À part la belle nature et de nombreux monu-
ments, vous rencontrerez sur la terre de 

Staszów ses habitants laborieux, sympathiques et 
accueillants. Tous ceux qui ne manquent pas d’idées, 
qui souhaitent investir leur capital et profiter de nos 
possibilités économiques, touristiques et culturelles 
seront chaleureusement accueillis par les autorités 
locales et entrepreneurs.

Nous vous encourageons non seulement à venir 
vous reposer dans le district de Staszów, mais éga-
lement à établir des contacts étendus et lancer des 
activités économiques. 

Nous espérons que vous passerez chez nous des 
moments inoubliables.
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Fotorelacja z wystawy ,,Bez nich nie byłoby wolności” w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości, otwartej w dniu 23 kwietnia 2018 roku, w Zespole Szkół w Staszowie.  
Kurator wystawy: Jan Karol Żukowski.  
Współpracownicy: dr Sławomir Maj, Justyna Pasternak, Kamil Wójcik i inni uczniowie 
Zespołu Szkół.

Фоторепортаж з виставки «Без них не було б 
свободи» з нагоди 100-річчя незалежності, відкритої 
23 квітня 2018 року в Групі шкіл у Сташові.

Un photoreport de l’exposition «Sans eux, il n’y aurait pas de 
liberté» pour le 100e anniversaire de l’indépendance, inauguré 
le 23 avril 2018, dans le complexe scolaire de Staszów.

A photoreport from the exhibition „Without them there 
would be no freedom” on the 100th anniversary of 
independence, opened on 23 April 2018, in the School 
Complex in Staszów.




