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Szanowni Państwo 

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu publi-
kację zawierającą informacje o  powiecie staszowskim, regionie, 
w którym czerpie się doświadczenia z bogatej tradycji, wybiegając 
jednocześnie myślą w przyszłość. 

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części woje-
wództwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 926 km2 i liczy 
74 000 mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem jednostek sa-
morządowych: pięć miast i gmin oraz trzy gminy. Na mapie admi-
nistracyjnej Polski, miasto Staszów, od 1 stycznia 1999 roku, po raz 
trzeci w swojej historii, znalazło się w roli stolicy powiatu. 

Od szeregu stuleci był to region typowo rolniczy z drobnym 
przemysłem opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych 
i manufakturach.  

Jednocześnie ziemia staszowska, będąca w  przeszłości we 
władaniu najzamożniejszych rodów magnackich, posiada liczne 
pomniki historyczne o bezcennej wartości. 

Ogromnym potencjałem ziemi staszowskiej są ludzie. Jeste-
śmy przekonani, że ich pracowitość, wykształcenie i  gościnność 
pozwolą w pełni wykorzystać nasze możliwości gospodarcze, tu-
rystyczne i kulturalne. 

Wszyscy ci, którym nie brakuje pomysłów, którzy pragną ko-
rzystnie zainwestować swój kapitał, spotkają się tutaj z życzliwo-
ścią władz administracyjnych i samorządowych, a także przedsię-
biorców. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do powiatu staszowskiego 
nie tylko na wypoczynek, ale zachęcamy również do nawiązania 
szerokich kontaktów i  podejmowania przedsięwzięć gospodar-
czych. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Grzegorz Rajca

Starosta Staszowski 

Józef Żółciak

Wicestarosta Staszowski 

Leszek Guzal



Enea Elektrownia Połaniec S.A., widok z mostu na Wiśle oddanego do użytku 
w listopadzie 2014 roku, łączącego strefy inwestycyjne w Połańcu 

z mielecką strefą ekonomiczną. 

W kopalni siarki Osiek, należącej do Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” S.A.  
w Grzybowie, siarka wydobywana jest ze złóż rodzimych i następnie  

jest przetwarzana na potrzeby rynku.

W ostatnich trzech dziesięcioleciach rozwój re-
gionu staszowskiego oparty był na wydobyciu 
i przetwórstwie siarki w Grzybowie. Mniej więcej 
w tym samym okresie, bo w 1971 roku, zapadła 

decyzja o budowie Elektrowni w Połańcu, która szybko stała się jed-
nym z największych zakładów pracy na terenie ziemi staszowskiej 
obok, m.in.: Grupy Azoty „Siarkopol” w Grzybowie, Hut Szkła Gospo-
darczego Tadeusza Wrześniaka, staszowskiego szpitala, czy Ekoplo-
nu S.A w Grabkach Dużych. W wyniku procesów restrukturyzacyj-
nych trwających od początku lat dziewięćdziesiątych, w gospodarce 
powiatu dominują obecnie średnie i małe zakłady pracy. Na inwe-
storów czekają ze swoimi ofertami: Staszowski Obszar Gospodarczy 
i Połaniecka Strefa Inwestycyjna. 



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 nastąpił szybki 
rozwój uprawy warzyw pod folią. Równie dynamicznie wzrasta 
produkcja owoców. Przoduje w  tym miasto i gmina Szydłów, 
gdzie powierzchnia sadów, głównie śliwkowych, wynosi ponad 
1200 ha. Wraz z regionem sandomierskim, powiat staszowski sta-
nowi znaczącą bazę surowcową owoców i warzyw dla przemysłu 
spożywczego. 

Wyroby Huty Szkła Gospodarczego prezesa Tadeusza Wrześniaka 
sprzedawane są na wszystkich kontynentach.

Szydłów słynie z produkcji sadowniczej, głównie śliwek.

Urodzajne nadwiślańskie mady w gminie Łubnice.



Znaczące inwestycje ostatnich lat

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,  
to największa placówka opieki medycznej w regionie. Szpital posiada 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 medycz-

nych na wysokim poziomie oraz spełnianie wysokich standardów leczenia, wymaga 
ciągłej modernizacji i rozwoju. W ciągu minionych 20 lat, kwota przeznaczona na 

inwestycje w staszowskim szpitalu to ponad 64 mln zł. 

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 realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie. 
W okresie ostatnich 20 lat na drogach powiatowych, przebudowano, wyremonto-

wano i odnowiono nawierzchnię na odcinkach o łącznej dł. 445 km, co stanowi 92% 
stanu posiadanych dróg. Przebudowano także trzy obiekty mostowe, a łączna war-

tość wykonanych robót, to prawie 153 miliony złotych. Na zdjęciu: Droga powiatowa 
z Kurozwęk do drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Kielce.

W dniu 30 maja 2019 r. uroczyście oddano do użytku obwodnicę Staszowa. Całkowi-
ty koszt realizacji zadania tj. budowa i wykup gruntów, wyniósł  

28 mln 189 tys. zł. Obwodnica jednojezdniowa o dł. 4,87 km i szer. 7 m, z dwoma 
pasami ruchu i mostem o dł. 104 m, połączyła 3 drogi wojewódzkie: nr 757 Staszów-

-Stopnica, nr 765 Staszów-Chmielnik i nr 764 Staszów-Raków.



Miasto i Gmina
Staszów

Dzieje Staszowa sięgają średniowiecza. Wiadomo, że istniał tu 
w  tym czasie kościół drewniany, który w  1241 roku, został spalony 
przez Tatarów. Sama wieś należała do kolejnych właścicieli Rytwian 
i z tymi dobrami była związana przez następne kilka wieków. W 1525 
roku dzięki Hieronimowi Łaskiemu, Staszów stał się miastem prywat-
nym i  był nim do 1866 roku. Od XVIII wieku mieściła się tu siedziba 
„Państwa Staszowskiego” dużego i  prężnego organizmu gospodar-
czego. 

Znaczącą rolę odegrali w  historii miasta Żydzi, szczególnie 
w działalności handlowej, ale także jako właściciele warsztatów garn-
carskich produkujących między innymi znane w XIX wieku ornamen-
towane fajki zwane „stambułami”, które eksportowano do Rosji, Turcji 
i na Bliski Wschód.

Najcenniejszym zabytkiem Staszowa jest XIV – wieczny kościół 
pw. św. Bartłomieja z 1342 roku z kaplicą Tęczyńskich, której budowa 
przypada na lata 1613 – 1623. Staszowa i okolic nie ominęły wyda-
rzenia historyczne o  doniosłym znaczeniu, zwłaszcza te dotyczące 
Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Listopadowego, a szczególnie 
styczniowego, w czasie którego stacjonował tu kilkutysięczny oddział 
Mariana Langiewicza. 

Okres II wojny światowej szczególnie tragicznie zapisał się w pa-
mięci mieszkańców. Sama okupacja przyniosła miastu wiele nie-
szczęść, szczególnie dnia 8 listopada 1942 roku, kiedy to rozpoczęła się 
zagłada społeczności żydowskiej Staszowa i okolic. Działania fronto-
we 1944 roku, związane były bezpośrednio z utworzeniem przyczółka 
sandomiersko – baranowskiego, a ostateczne zajęcie przez wojska ra-
dzieckie zniszczonego w 80 procentach Staszowa, nastąpiło w sierp-
niu tegoż roku. Lata powojenne to stopniowa odbudowa substancji 
mieszkaniowej i gospodarczej , a od roku 1954, po 110 latach przerwy, 
Staszów stał się po raz drugi siedzibą powiatu. 

Staszowski Rynek z Ratuszem z poł. XVIII w.



Zespół Pałacowy w Kurozwękach, pałac – dawny zamek z końca XIV w., wielokrotnie 
przebudowywany.

Pałac „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, z poł. XIX w.

Kościół św. Bartłomieja w Staszowie z poł. XIV w. 
Ławeczka Adama Bienia  

w staszowskim parku.

Zalew nad Czarną w Staszowie.



Sam Połaniec, którego historia sięga 1191 roku, w  XIII wieku 
siedziba kasztelanów i administracji kościelnej, w 1264 roku otrzymał 
od króla Bolesława Wstydliwego potwierdzenie praw miejskich. 
Jako miasto królewskie posiadał liczne przywileje, dzięki którym  
w XVI wieku osiągnął znaczny rozwój, między innymi dzięki nadaniu 
miastu w 1507 roku prawa magdeburskiego.

Na karty historii Połaniec trafił przede wszystkim za sprawą 
Tadeusza Kościuszki. Tu 7 maja 1794 roku, naczelnik ogłosił Uniwersał, 
którego najważniejszym postanowieniem było częściowe zniesienie 
poddaństwa chłopów.

Wiek XIX to okres stagnacji gospodarczej. W 1869 roku Połaniec 
jak wiele polskich miast traci prawa miejskie.   20 lat później pożar 
niszczy większą część miejscowości. Lata międzywojenne to okres 
trudny, niemniej przy końcu trzeciej dekady pojawia się szansa na 
inwestycje w  ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Kres 
nadziejom położyła agresja hitlerowska. Okoliczne lasy i  bezdroża 
sprzyjały tworzeniu silnej partyzantki.

Oferta turystyczno – krajobrazowa gminy przedstawia się 
szczególnie interesująco. W samym Połańcu można zwiedzać kościół 
parafialny pw. św. Marcina z XVII – wieczną kaplicą i Kopiec Kościuszki 
usypany w 1917 roku, w miejscu obozowania wojsk powstańczych. 
W niedalekiej Ruszczy stoi murowany dwór z początków XIX wieku, 
a w leśnictwie Strużki istnieje rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”. 
Pozostałości grodzisk średniowiecznych można zobaczyć w Winnicy 
i  Tursku Małym, a  stanowiska archeologiczne w  Łęgu, Zawadzie, 
Zrębinie i na Winnej Górze. Okolice Połańca są ponadto znakomitymi 
terenami dla wędkarzy, szczególnie kanał zrzutowy przy Elektrowni.
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Enea Elektrownia Połaniec S.A.



Kopiec Kościuszki w Połańcu, usypany w 1917 r.

Dworek rodziny Knothe w Ruszczy, z początku XX w.

Most na Wiśle łączący powiaty staszowski z mieleckim, oddany do użytku 
w listopadzie 2014 r.



Miasto należy do dawnych osad Sandomierszczyzny. Jan Dłu-
gosz pisał, że w 1270 roku Osiek został odstąpiony przez łysogórskie 
opactwo benedyktynów księciu Bolesławowi Wstydliwemu. W  1370 
roku, przejeżdżał tędy król Kazimierz Wielki, po tym jak w czasie po-
lowania uległ wypadkowi, co stało się bezpośrednią przyczyną jego 
śmierci dwa miesiące później. Miejscowość, dogodnie położona na 
szlaku handlowym wiodącym z Krakowa przez Sandomierz na Litwę, 
otrzymuje w 1430 roku prawa miejskie. 

W roku 1516 w królewskim mieście Osieku urodził się Kacper Sa-
dłocha, który swoje długie, blisko 90-letnie życie poświęcił pracy dla 
królów i Rzeczypospolitej. 

Wiek XVII, to zniszczenia w czasie rokoszu Zebrzydowskiego oraz 
najazdu wojsk szwedzkich i siedmiogrodzkich. W 1832 r. dawne dobra 
królewskie w Osieku zostały przekształcone w majorat i przekazane 
generałowi rosyjskiemu Wasilijowi Pogodinowi. 

W 1869 roku Osiek, podobnie jak niektóre okoliczne miasta utra-
cił, na mocy ukazu carskiego, prawa miejskie, które przywrócone zo-
stały dopiero w 125 lat później, bo w 1994 roku. 

Na terenie gminy znajduje się kilka zabytków. W samym Osieku 
godny obejrzenia jest kościół z 1852 roku i kapliczka „domkowa” poło-
żona w centralnym miejscu Rynku. 

W  pobliskim Niekrasowie zwiedzić można modrzewiową świą-
tynię z XVII wieku, z bogatym wystrojem wnętrz. Niezwykłe wrażenie 
sprawia okalająca ją aleja wysadzana drzewami, ozdobiona kamien-
nymi rzeźbami świętych. 

W  chwili wybuchu II wojny światowej Osiek i  tereny przyle-
głe były miejscem ciężkich bitew we wrześniu 1939 roku. Sama  
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Fragment rynku w Osieku.



 Modrzewiowy kościół w Niekrasowie z poł. XVII w.

Wnętrze kościoła w Niekrasowie.

okupacja to czas działań oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, starają-
cego się w sposób możliwie najskuteczniejszy chronić miejscową lud-
ność przed terrorem okupanta. Mimo to, w dniu 3 czerwca 1943 roku 
doszło do pacyfikacji wsi Strużki, w czasie której hitlerowcy zamordo-
wali 74 osoby. Dziś dla uczczenia tragedii stoi w tym miejscu pomnik. 
Przemysłowo-rolniczy charakter gminy, uwarunkowany jest głównie 
działalnością Kopalni Siarki w Osieku.

Aleje w Niekrasowie,  z figurami świętych z poł. XVII w.



Początki grodu szydłowskiego datuje się na X wiek. 
Prawdopodobnie wówczas, na wzgórzach nieopodal rzeki Ciekącej  
powstało grodzisko, które od 1119 roku stanowiło własność książąt 
krakowskich. 

1 lipca 1329 roku Szydłów uzyskał od Władysława Łokietka 
przywilej lokacyjny i prawa miejskie. Następca Łokietka, król Kazimierz 
Wielki wybudował w mieście mury z trzema bramami okalające 6,5 
ha zabudowy. 

Po roku 1370 , Szydłów stał się siedzibą starostwa niegrodowego, 
pełniąc tę funkcję przez 450 lat. W  I  poł. XVI wieku wzniesiono 
murowany ratusz usytuowany w Rynku, kościół Wszystkich Świętych, 
szpital i przytułek wraz z kościołem Świętego Ducha oraz synagogę. 

W  czasie powstania listopadowego w  półtora tysięcznym 
Szydłowie stacjonowały wojska powstańcze, a  w  roku 1863 
mieszkańcy czynnie poparli powstanie styczniowe. Konsekwencją 
tego był ukaz carski z  listopada 1869 roku, odbierający Szydłowowi 
prawa miejskie. W  czasie wybuchu II wojny światowej ludność 
Szydłowa liczyła 1500 osób, w większości Żydów, z których prawie 
wszyscy zginęli w holokauście. 

W  wyniku działań wojennych szczególnie podczas walk 
o  przyczółek w  sierpniu 1944 oraz ofensywy styczniowej 1945 roku, 
osada została zniszczona prawie w  dziewięćdziesięciu procentach, 
ale najcenniejsze zabytki zachowały się lub zostały zrekonstruowane. 

Przyjeżdżając do Szydłowa, należy koniecznie zobaczyć cały 
kompleks jego zabytkowych budowli: okalające osadę mury obronne, 
zabytkowe centrum, które stanowią: sala rycerska, skarbczyk i brama 
krakowska, XIV – wieczny kościół św. Władysława, kościół Wszystkich 
Świętych, XVI – wieczną synagogę, która przetrwała mimo zniszczeń 
II wojny światowej.     
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Szydłowskie mury i sala rycerska z poł. XIV w.



Brama Krakowska w Szydłowie z poł. XIV w.

Szydłowska śliwka znana w kraju i za granicą.

Wnętrze kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie,  
z gotycką polichromią z II poł. XIV w.



Sama miejscowość, z  zachowanym pierwotnym układem 
urbanistycznym, rozwijała się dzięki możnowładcom Oleśnickim, 
którzy przez szereg stuleci piastowali zaszczytne urzędy, zarówno 
w  służbie państwowej, jak i  kościelnej. Najwybitniejszym z  nich 
był niewątpliwie Zbigniew, który dostąpił godności kardynalskiej, 
do historii przeszedł jako zręczny polityk sprawujący faktyczne 
rządy w  latach 1434 – 1444 - pośmierci króla Władysława Jagiełły. 
W  pierwszej połowie szesnastego stulecia Oleśnica przechodzi 
w  ręce Zborowskich, którzy konfiskują dobra kościelne i  siłą 
zmuszają oddanych do przejścia na kalwinizm. Po śmierci Michała 
Zborowskiego kościół odebrano kalwinom. Sama osada w 1619 roku 
staje się własnością Zbigniewa Lanckorońskiego. Dla miejscowości 
nastaje wówczas okres powolnego rozwoju i  stabilizacji, który 
brutalnie przerwał najazd szwedzki, a  z  nim pożary i  rabunek 
miasta. W 1869 roku Oleśnica podobnie jak okoliczne miejscowości 
traci prawa miejskie. W  XIX wieku miejscowość przechodzi we 
władanie Zaborowskich, rodziny o patriotycznych tradycjach, której 
przedstawiciele walczyli zarówno w powstaniach jak i w Legionach 
Piłsudskiego a także ginęli na frontach II wojny światowej.

 Okres okupacji, to czas zniszczenia dorobku wielu pokoleń, 
również w  gminie Oleśnica. Odbudowa trwała przez kilkanaście lat 
po zakończeniu wojny. 
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Panorama Oleśnicy.



Fragment rynku w Oleśnicy z figurą Matki Bożej, ufundowaną przez rodzinę Zaborowskich.

Kosciół w Oleśnicy z poł. XV w.

Stawy rybne w Brodach.



1. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku wzniesiony w latach 1647-1648. 
2. Późnobarokowy pałac o charakterze orientalnym w Grabkach Dużych z poł. XVIII w. 
3. Sala rycerska i mury obronne w Szydłowie z poł. XIV wieku. 
4. Kościół pw. św. Jakuba w Kotuszowie wzniesiony w 1661 r. 
5. Pałac w Kurozwękach, dawniej zamek z końca XIV w. 
6. Barokowy kościół pw. św. Trójcy w Bogorii z II poł. XVIII wieku.
7. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa w Kiełczynie, wybudowany w latach 1861-1869.
8. Dwór rodziny Rudzkich w Gorzkowie z końca XIX w.
9. Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Niemirowie zbudowany w latach 1939-1941.
10. Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Szczeglicach z I poł. XVII wieku. 
11. Pałac Kołłątajów w Wiśniowej z końca XVIII w. 
12. Staszowski Ratusz z I poł. XVIII wieku.  
13. Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie z 1342 r. 
14. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koniemłotach z I poł. XVII w.
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15. Ruiny zamku, wzniesionego w I poł. XV wieku w Rytwianach. 
16. Pałac księcia Artura Radziwiłła z pocz. XX w. 
17. Klasztor pokamedulski w Rytwianach z I poł. XVII wieku. 
18. Neogotycki pałac ,,Dzięki” w Wiązownicy z I poł. XIX wieku. 
19. Modrzewiowy kościółek w Strzegomiu z przełomu XVI i XVII wieku.
20. Pałac w Sichowie Dużym z końca XVIII w.
21. Neogotycki kościół w Oleśnicy z poł. XV w.
22. Gotycki kościół w Beszowej z I poł. XV w.
23. Modrzewiowa świątynia z poł. XVII wieku w Niekrasowie. 
24. Kościół pw. św. Stanisława w Osieku z poł. XIX wieku. 
25. Neogotycki kościół pw. św. Marcina w Połańcu.
26. Kopiec Tadeusza Kościuszki w Połańcu usypany w 1917 roku. 
27. Dworek rodziny Knothe w Ruszczy, z przełomu XVIII i XIX wieku.
28. Park podworski w Łubnicach..
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Sichów Duży

Ruszcza
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Gorzków
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Korzeni niemal wszystkich znajdujących się w  gminie 
miejscowości doszukać się można w  XV wieku. Bogatą przeszłość 
historyczną posiada szczególnie stolica gminy, z  którą związane są 
dzieje wielu polskich rodów magnackich między innymi: Jastrzębców, 
Kurozwęckich, Łaskich, Tęczyńskich, Opalińskich, Potockich 
i Radziwiłłów. Na terenie gminy znajduje się aż 132 obiekty zabytkowe. 

Do największych należą: zespoły dworskie otoczone okazałymi 
parkami w  Sichowie Dużym i  Rytwianach, a  także ruiny zamku 
wzniesionego około 1436 roku, stara gorzelnia, tartak oraz młyn 
wodny. 

Najcenniejszym obiektem historycznym, nie tylko w  skali kraju, 
ale i Europy, jest pokamedulski zespół sakralny z początku XVII wieku, 
malowniczo położony w  środku dużego masywu leśnego. Jedną 
z  jego tajemnic jest unikatowa figura woskowa kobiety, według 
legendy, wybranki magnata Opalińskiego, przez co naraził on na 
szwank reputację jednego z  najznamienitszych rodów ówczesnej 
Rzeczypospolitej. Podobną wartość zabytkową prezentuje drewniany 
kościół w Strzegomiu wzniesiony z bali modrzewiowych na przełomie 
XVI i XVII wieku.

Do ciekawszych obiektów należy również zaliczyć budynki 
mieszkalne i gospodarcze dawnego przemysłu rolno – spożywczego 
w  Rytwianach oraz w  innych okolicznych miejscowościach, o  co 
szczególnie dbał i zabiegał ostatni właściciel, uczestnik wojny polsko 
– bolszewickiej 1920 roku, kawaler Orderu Virtuti Militari, książę Artur 
Radziwiłł, poległy w wojnie obronnej 1939 roku. 

Gmina
Rytwiany

Panorama Rytwian, z lewej: ruiny średniowiecznego zamku.



Pokamedulski zespół klasztorny w Rytwianach z I poł. XVII wieku. Dziś  zaprasza  
tu Relaksacyjno – Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne SPeS.

Pałac księcia Artura Radziwiłła w Rytwianach, z początku XX w.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sichowie Dużym z końca XVIII w.,
obecnie Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów.



Bogoria leży nad rzeką Korzenną, w skład gminy wchodzi 37 
sołectw.

Osada, istniejąca od XII wieku, uzyskała prawa miejskie na 
mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy, wydanego 22 maja 1616 
roku. Nazwa pochodzi od fundatora miasta Krzysztofa Bogorii 
Podłęckiego. W  latach 1915-17 poprowadzono tędy linię kolei 
wąskotorowej, która w okresie międzywojennym stała się podstawą 
bytu mieszkańców Bogorii. W czasie II wojny światowej w okolicznych 
lasach działał  sławny oddział partyzancki „Jędrusie”. Nie było 
również spokoju po zakończeniu wojny. Na wiosnę 1945 roku, został 
aresztowany przez UB w Bogorii ppłk Antoni Wiktorowski, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej, oficer 48 i 2 Pułku Piechoty, komendant 
Obwodu AK Sandomierz. Pułkownika Wiktorowskiego wywieziono 
w  nieznanym kierunku i  wszelki ślad po nim zaginął. Bogoria 
zachowała do dziś dawny układ urbanistyczny. Można tu zwiedzić 
barokowy kościół pw. św. Trójcy z 1747 roku, otoczony wspaniałymi 
pomnikowymi drzewami. W  świątyni znajduje się cudowny obraz 
Matki Boskiej Pocieszenia. Jest tu także stary cmentarz z XVII wieku, 
dwie zabytkowe kapliczki oraz pomnik „Jędrusiów”. Również w innych 
miejscowościach gminy każdy znajdzie coś interesującego dla siebie: 
w Szczeglicach kościół sprzed 1388 roku, przebudowany pod koniec 
XIX wieku, w Kiełczynie – XVI wieczny cmentarz, kościół z 1861 roku, 
w pobliżu którego rośnie lipa – pomnik przyrody. Obok, w Gorzkowie 
park i XIX – wieczny dwór, gdzie, w czasie majowych walk 1915 roku, 
na kwaterze gościł marszałek Józef Piłsudski. 

Warto również odwiedzić parki podworskie w  Witowicach 
i  Jurkowicach ze względu na wyjątkowy dobór gatunków starego 
drzewostanu. Jedną z  liczących się firm działających na terenie 
gminy, jest Kopalnia Dolomitu w  Jurkowicach, oferującej materiały 
do budowy dróg, jak również ekologiczne nawozy wapienno-
magnezowe. 

Gmina
Bogoria

Panorama Bogorii.



Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia  
w Bogorii.

Ołtarz główny w Sanktuarium  
Matki Boskiej Pocieszenia w Bogorii.

Kościół św. Jerzego w Szczeglicach.

Zespół Placówek Ogólnokształcących oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Bogorii.



Obszar gminy Łubnice, wyznaczają z dwóch stron rzeki: od pół-
nocy – Wschodnia i od południa – Wisła. W skład tej typowo rolniczej 
gminy wchodzi 19 sołectw.

Najcenniejszym zabytkiem gminy Łubnice jest gotycki kościół 
parafialny pw. św. Piotra i  Pawła z  początku XV w. oraz drewniana 
dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku. Świątynię ufundował w 1407 
roku arcybiskup poznański, późniejszy prymas Wojciech Jastrzębiec, 
który po śmierci w 1436 roku został pochowany z tamtejszych pod-
ziemiach. W I poł. XV wieku kościół oddano w posiadanie OO. Pauli-
nom, którzy gospodarowali tu do momentu kasacji konwentu w roku 
1819, po czym cały majątek ruchomy w postaci sprzętu liturgicznego, 
biblioteki i archiwum przeniesiono na Jasną Górę. W chwili obecnej, 
w  budynku pokamedulskim znajduje się muzeum poświęcone OO. 
Paulinom. Kościół parafialny zachwyca wspaniałą architekturą wnę-
trza: 11 ołtarzami, zabytkową amboną oraz marmurową chrzcielni-
cą, a  złocisto – niebieska kolorystyka wczesnobarokowego ołtarza 
głównego przyciąga wzrok każdego turysty. W  nawach bocznych 
zachowały się piękne gotyckie sklepienia z  dekoracją i  zdobionymi 
wspornikami. 

W sąsiedniej parafii Budziska znajduje się siedziba Zakonu Świętej 
Trójcy – Trynitarzy. Natomiast w Łubnicach ze wspaniałej niegdyś re-
zydencji hetmanowej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, pozostały 
jedynie fragmenty murów i część podworskiego parku.

Gmina
Łubnice

Fragment parku w Łubnicach.



Gotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła w Beszowej, z pierwszej poł. XV w.

Kościół w Łubnicach, dawniej klasztor ojców Paulinów.

Kompleks sportowy w Łubnicach.



Ambasador Kultury Powiatu Staszowskiego - Zespoły Artystyczne „KLEKS”.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”.

Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka, 
gościnny występ w Parlamencie Europejskim.

Ludzie, miejsca, kultura



Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, od ponad 25-lat realizuje szereg inicjatyw  
patriotycznych z młodzieżą.

Orkiestra Dęta Grupy „Azoty”  KiZCHS Siarkopol.

W Stadninie Koni Arabskich w Kurozwękach.



Ziemia staszowska – nasza mała ojczyzna – jest zamknięta 
od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świę-
tokrzyskich, od wschodu Sandomierszczyzną, od południa rzeką 
Wisłą, a od zachodu dolinami Ponidzia. To piękna i urokliwa kra-
ina. Tutaj do dziś szumią dostojne dęby i buki, pamiętające jesz-
cze świetność Puszczy Sandomierskiej. Przy drogach biegnących 
przez pola uprawne i  łąki, spotkać można strzeliste topole i  pła-
czące wierzby, przypominające krajobraz z  minionych wieków, 
ubogacony leśnymi i  nadrzecznymi ustroniami oraz wzgórzami, 
z których rozciągają się przepiękne widoki. Atmosfery tajemniczo-
ści dodają liczne wąwozy porosłe krzewami i dziką roślinnością. 

Na atrakcyjność Golejowa, położonego 3 km od Staszowa, składa się kilkanaście 
jeziorek w kompleksie leśnym, których woda za sprawą resztek torfowego dna i skał 

gipsowych, posiada właściwości lecznicze.

Powiat Staszowski to również atrakcyjne tereny do jazdy konnej, 
amazonki przed pałacem w Kurozwękach.

Szczególnie polecamy



Pokamedulski zespół klasztorny w Rytwianach z I poł. XVII wieku.  
Dziś  zaprasza tu Relaksacyjno – Kontemplacyjne Centrum Terapeutyczne SPeS.

Staszowski Ratusz z I poł. XVIII w.

Tereny obecnego powiatu staszowskiego były, w minionych 
wiekach, własnością wielu znanych i możnych rodów Rzeczypo-
spolitej, z tego też powodu znajdują się u nas tak liczne dwory 
i pałace, a także świątynie, których fundatorami byli przeważnie 
dawni właściciele tych ziem. Historia, niestety nie oszczędziła 
wielowiekowego 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 czy Zespół Pałacowy 
w Kurozwękach, z hodowlą bizonów amerykańskich, zostały po-
mysłowo adaptowane do funkcji turystyczno-wypoczynkowych, 
co dobrze wróży ich przyszłości. 



Warto zobaczyć

Szczególną atrakcją powiatu staszowskiego jest stado bizonów amerykańskich,   
hodowanych tu od 2000 roku na pastwiskach przy Zespole Pałacowym  

w Kurozwękach, stado liczy przeciętnie 80 szt.

Zalew Chańcza o powierzchni 420 ha, stwarza dogodne warunki do kąpieli,  
uprawiania sportów wodnych i łowienia ryb. Sprzęt w postaci kajaków, rowerów wodnych 
i skuterów można wypożyczyć w hotelu „Cztery Wiatry” oraz w przystaniach nad zalewem.

Zalew „Buczyna” w Bogorii o pow. 4 ha, atrakcyjne miejsce  dla wypoczynku.

Jezioro golejowskie.



Miejsce urokliwe, magiczne

Mogiła - jedna z wielu w lasach pod Staszowem. Wąwóz w buczynie bogoryjskiej.

Typowy krajobraz ziemi staszowskiej, okolice Sichowa Dużego.

Przydrożna kapliczka w Kurozwękach. Rzeka Czarna Staszowska.



ul. Oględowska 6, 28-200 Staszów
Imprezy sportowe i wydarzenia artystyczne cały rok,

2 pływalnie, zjeżdżalnia, siłownia, hala sportowa, 
ściana wspinaczkowa, sauna, salon odnowy.

Czynne we wszystkie dni tygodnia w godz. 6:00 – 22:00
sekretariat@pcs-staszow.pl, www.pcs-staszow.pl

Powiatowe Centrum Sportowe 
w Staszowie

W Powiatowym Centrum Sportowym, w ciągu całego roku organizowane są zajęcia 
nauki pływania oraz zawody pływackie.

Na pływalni PCS odbywa się wiele zawodów pływackich o randze ogólnopolskiej.

Powiatowe Centrum Sportowe, widok od ul. Oględowskiej.



W czasie otwarcia XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zapasach  
w Stylu Klasycznym, Staszów, 30 kwiecień – 3 maj 2019 roku.

W czasie turnieju siatkarskiego z okazji święta 3 maja, PCS Staszów 2019.

Jedna z walk kobiet XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zapasach  
w Stylu Klasycznym, Staszów 2019.

Nowoczesna siłownia w PCS, otwarta w listopadzie 2018 r.



WSZELKIE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE POWIATU STASZOWSKIEGO 

na www.staszowski.eu 
lub w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą

w Starostwie Powiatowym w Staszowie, tel. 15 866 50 60, 
powiat@staszowski.eu

Foto: Jan Mazanka, Sławomir Rakowski, Piotr Walczak, 
Anna Benicewicz-Miazga, Ireneusz Kapusta, Paulina Majczak, 

Tomasz Urbanowicz, Paweł Krakowiak, Andrzej Borys,  
Marek Ciszewski i arch.: Zespołów Kleks, STS Szydłów.


