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Powiat staszowski

zaprasza!



 Ziemia staszowska to region o nie-
zwykle bogatej historii. Urzekające 
krajobrazy, piękna przyroda o dużych 
walorach rekreacyjnych, liczne zabyt-
ki kultury materialnej, szacunek dla 
tradycji, ale przede wszystkim życz-
liwość i serdeczność mieszkańców 
sprawiają, że powiat staszowski to 
wymarzone miejsce dla osób, które kochają wędrówki 
i odkrywanie skarbów przeszłości. Ziemia staszowska ze 
względu na swe położenie geograficzne i potencjał spo-
łeczno-gospodarczy jest także miejscem atrakcyjnym dla 
potencjalnych inwestorów. Podczas spotkania z człon-
kami Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej 
chcemy zaprezentować największe atrakcje powiatu sta-
szowskiego, ale przede wszystkim ludzi. Otwartych, go-
ścinnych,  dbających o rozwój powiatu staszowskiego. 

	 Powiat	staszowski	położony	w	południowo	–	wschod-
niej	 części	 województwa	 świętokrzyskiego	 zajmuje	 926	
km2	 i	 liczy	 74	 tys.	mieszkańców,	w	 jego	 skład	wchodzą	
3	miasta	i	gminy:	Staszów,	Połaniec	i	Osiek	oraz	5	gmin:	
Bogoria,	Łubnice,	Oleśnica	Rytwiany	 i	Szydłów.	Od	sze-
regu	 stuleci,	 był	 to	 region	 rolniczy	 z	drobnym	 przemy-
słem	 opartym	 głównie	 na	 warsztatach	 rzemieślniczych.	
W	pierwszych	latach	sześćdziesiątych	ubiegłego	stulecia,	
w	związku	z	odkryciem	złóż	siarki	w	okolicach	Grzybowa	
i	rozpoczęciem	jej	wydobycia,	a	później	przetwórstwa,	na-
stąpił	istotny	rozwój	samego	Staszowa,	jak	również	oko-
licznych	gmin.	Aktualnie	największymi	pracodawcami	na	
ternie	 powiatu	 staszowskiego	 są:	Huty	 Szkła	Gospodar-
czego	-	Tadeusz	Wrześniak,	Kopalnie	i	Zakłady	Chemicz-
ne	Siarki	„Siarkopol”	S.A.	oraz	GDF	SUES	Energia	Polska	
S.A..	 	Funkcjonowanie	na	 terenie	powiatu	„Staszowskiej	
Podstrefy”	i	„Rejonu	Inwestycyjnego	Połaniec”	wchodzą-
cych	w	skład	Tarnobrzeskiej	Specjalnej	Strefy	Ekonomicz-
nej	 ,,EURO	–	PARK	WISŁOSAN”	(www.tsse.pl),	 stwarza	
szczególnie	 korzystne	warunki	 dla	 potencjalnych	 inwe-
storów.	 Instytucjami	wspierającymi	 rozwój	 gospodarczy	
są:	 Cech	 Rzemieślników	 i	 Przedsiębiorców	w	 Staszowie	
oraz	Staszowska	Izba	Gospodarcza.
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	 Powiat	 posiada	 zróżnicowane	 warunki	 do	 produkcji	
rolniczej.	 Konieczność	 dokonywania	 zmian	 struktural-
nych	w	rolnictwie,	spowodowała	w	ostatnich	latach	szyb-
ki	rozwój	upraw	warzyw,	głównie	pod	folią.	Równie	dy-
namicznie	wzrasta	 produkcja	 owoców.	 Przoduje	w	 tym	
gmina	 Szydłów,	 gdzie	 warunki	 klimatyczno	 –	 glebowe	
sprzyjające	 temu	 rodzajowi	 działalności.	 Powierzchnia	
sadów	w	tej	gminie,	głównie	śliwkowych,	wynosi	aktual-
nie	975	ha,	a	roczne	zbiory	tych	owoców,	to	ponad	15	tys.	
ton.	Wraz	z	regionem	sandomierskim,	powiat	staszowski	
stanowi	znaczącą	bazę	surowcową	owoców	i	warzyw	dla	
przemysłu	spożywczego.

	 Serdecznie	 zapraszamy	do	powiatu	 staszowskiego	na	
wypoczynek,	 a	 wszyscy	 którzy	 pragną	 korzystnie	 zain-
westować	tu	swój	kapitał,	mogą	liczyć	na	pomoc	wysoko	
wykwalifikowanych	 osób,	 a	 także	 na	 życzliwość	 władz	
administracyjnych	 i	 samorządowych.	 Wszelkich	 dodat-
kowych	 informacji	 dotyczących	 powiatu	 staszowskiego	
udziela	Biuro	Promocji	i	Rozwoju	Gospodarczego	w	Sta-
rostwie	Powiatowym	w	Staszowie	przy	ul.	Świerczewskie-
go	7,	28–200	Staszów,	tel./fax.	(015)	864	22	11	w.	61,	e-mail:	
powiat@staszowski.eu	 lub	 na	 stronie	 internetowej:	
www.staszowski.eu

Przyjazny region

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Kurozwęckie bizony
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 Rozmowa z Andrzejem Kruzlem, starostą staszowskim 

 - Ziemia Staszowska to region mocno osadzony w pol-
skiej historii, o bogatej tradycji, w związku z tym bardzo 
ciekawy turystycznie. Wspaniałe zabytki architektury, 
miejsca kultu religijnego, atrakcje przyrodnicze. Wiele 
niespodzianek czeka tu na miłośników czynnego wypo-
czynku..

	 -	Przeważnie	każdy	kto	do	nas	przyjedzie	po	raz	pierw-
szy,	jest	pod	wrażeniem	piękna	ziemi	staszowskiej.	Mamy	
liczne	atrakcje,	których	nie	można	znaleźć	w	innych	czę-
ściach	kraju,	jak	chociażby	Zespół	Pałacowy	w	Kurozwę-
kach	 z	 hodowlą	 bizonów,	 średniowieczny	 Szydłów	 czy	
siedemnastowieczny	 klasztor	 pokamedulski	 w	 Rytwia-
nach.	 Tysiące	 gości	 corocznie	 przyciąga	Zalew	Chańcza,	
a	także	wyjątkowe	imprezy	plenerowe	jak	np.:	,,Szklarki ze 
ścieżką huculską” w	Sielcu,	,,Dziki Zachód w Kurozwękach”	no	
i	oczywiście	bogate	w	grzyby	lasy,	które	pokrywają	około	
32	%	powierzchni	powiatu.	

 - Jaką ofertę inwestycyjną mogą zaproponować inwe-
storom samorządy powiatu staszowskiego?

	 -	 W	 projekcie	 budżetu	 na	 2011	 rok,	 opracowanym	
wspólnie	 z	 poprzednim	 starostą,	 są	 między	 innymi	 za-
dania	 ujęte	w	wieloletnim	planie	 inwestycyjnym	 i	 będą	
one	realizowane	konsekwentnie	w	miarę	pozyskiwanych	
środków	 z	 zewnętrznych	 źródeł	 oraz	 w	 partnerstwie	
z	 gminami.	 Główne	 inwestycje	 na	 terenie	 powiatu	 sta-
szowskiego	 to:	modernizacja	drogi	wojewódzkiej	nr	765	
Chmielnik	–	Osiek	o	długości	54	km,	za	kwotę	124	mln	645	
tys.	zł,	wraz	z	budową	obwodnicy	Kurozwęk,	inwestycja	
będzie	 realizowana	w	 latach:	 2011	 –	 2012	 oraz	 budowa	
mostu	na	Wiśle	z	rozbudową	drogi	wojewódzkiej	nr	764	
Połaniec	–	Staszów	o	dł.	20	km,	wartość	inwestycji	po	stro-
nie	województwa	świętokrzyskiego	wyniesie	470	mln	zł.
	 Do	 końca	 kwietnia	 br.	 zakończą	 się	 prace	 związane	
z	przygotowaniem	na	terenie	miasta	i	gminy	Połaniec	te-
renów	inwestycyjnych:	obszaru	A	o	pow.	2,2	ha	i	obszaru	
B	o	pow.	6	ha.	Z	myślą	o	przyszłych	inwestorach,	zostanie	
tam	 dokończona	 budowa	 dróg,	 chodników,	 oświetlenia	
oraz	 kanalizacji:	 sanitarnych,	 wodociągowych,	 deszczo-
wych,	ciepłowniczych	i	gazowych.	
	 Ważne	dla	powiatu	jest	także	ciągłe	pilotowanie	spraw	
zmierzających	 do	 ukończenia	 prac	 związanych	 z	 za-
bezpieczeniami	 przeciwpowodziowymi	 rzek:	 Czarnej,	
Wschodniej	i	Wisły.	
	 Będziemy	także	konsekwentnie	realizować	projekt	in-
formatyczny	 e-świętokrzyskie,	 łącznie	 z	 informatyzacją	
szpitala.

 - Jakie ważne inwestycje będą realizowane w powie-
cie staszowskim w najbliższym czasie?

	 -	Przede	wszystkim	konsekwentnie	realizować	będzie-
my	 rozpoczęte	 budowy,	 m.in.	 Powiatowego	 Centrum	
Sportowego	 w	 skład	 którego	 wchodzi	 długo	 oczekiwa-
na	 kryta	 pływalnia,	 koszt	 zadania	 to	 24	mln	 429	 tys.	 zł,	
dofinansowanie	 z	RPO	 -	 7	mln.	 zł.	W	 celu	ograniczenia	

kosztów	ogrzewania	wody	i	obiektu,	w	budżecie	powiatu	
ujęto	również	zadanie	budowy	instalacji	solarnej	do	przy-
gotowania	ciepłej	wody	użytkowej	dla	potrzeb	Powiato-
wego	Centrum	Sportowego.  Wartość	zadania	wyniesie:	
192	tys.	562	zł.
	 Będziemy	kontynuować	budowę	Bloku	Operacyjnego	
w	szpitalu	za	13	mln	340	tys.	zł,		dofinansowanie	z	RPO:	
8	mln	400	tys.	zł.	Stale	prowadzone	są	również	remonty	
na	oddziałach	co	skutkuje	otrzymaniem	przez	staszowski	
szpital	 kolejnych	 certyfikatów.	 Radykalnie	 zmniejszyli-
śmy	zadłużenie	placówki	 z	 16	do	8	mln	zł.	To	wszystko	
dobrze	wróży	na	przyszłość,	 jeśli	 chodzi	 o	 zapewnienie	
mieszkańcom	 powiatu	 staszowskiego	 należytej	 opieki	
medycznej.
	 W	najbliższej	kadencji	czeka	nas	również	kontynuacja	
odbudowy	nawierzchni	dróg	powiatowych.	W	minionej	
kadencji	wykonano	na	drogach	powiatowych	zadania	in-
westycyjne	o	wartości	73	mln	zł,	z	czego	54,6	mln	pozy-
skaliśmy	ze	źródeł	zewnętrznych.	Dzięki	temu	wykonano	
modernizację	lub	remont	dróg	powiatowych	na	długości	
185	km.
	 Nie	 zapominamy	 także	 o	 oświacie	 i	 szkołach	 ponad-
gimnazjalnych,	gdzie	także	prowadzone	będą	prace	mo-
dernizacyjne	i	remontowe.	Niemniej,	dzięki	ciężkiej	i	wy-
tężonej	 pracy,	 jaką	 w	 powiecie	 wykonano	 w	 przeciągu	
ostatnich	 12	 lat,	 dorobiliśmy	 się	 zarówno	 odpowiedniej	
bazy	 lokalowej	 i	 dydaktycznej,	 jak	 również	 znakomitej	
kadry	 pedagogicznej.	 Nie	 przypadkowo	 w	 latach	 2007	
i	2007	byliśmy	laureatami	ogólnopolskiego	konkursu	,,Sa-
morząd na szóstkę”,	oceniającego	działania	samorządów	na	
rzecz	oświaty.	Nasi	uczniowie	są	od	lat	w	ścisłej	czołów-
ce	powiatów	województwa	świętokrzyskiego	jeśli	chodzi	
o	zdawalność	matur.		To	czego	jeszcze	brakuje,	jak	np.	kry-
tej	pływalni,	jest	w	budowie.	

Tu warto inwestować!

Andrzej Kruzel
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Gmina Bogoria
 Gmina Bogoria leży w południo-
wo – wschodniej części województwa 
świętokrzyskiego. Zajmuje obszar 
123, 41 km² . W skład gminy wchodzi 
37 sołectw zamieszkanych przez 8051 
osób. Jest to gmina wiejska. Blisko 
80% mieszkańców związana jest z rol-
nictwem. Wyjątkowym atutem gminy 
Bogoria jest czyste powietrze, spokój, cisza i piękne kra-
jobrazy.

	 W	 ewidencji	 znajduje	 się	 2200	 gospodarstw	 rolnych.	
Wśród	 nich	 są	 też	 gospodarstwa	 agroturystyczne,	 m.in.	
w	Pełczycach	oraz	w	Małej	Wsi.	Na	terenie	gminy	funk-
cjonuje	duży	zakład	produkcyjny	–	Kopalnie	Dolomitów	
w	 Sandomierzu:	 Kamieniołomy	 Jurkowice	 i	 Budy	 wraz	
z	otaczarnią	mas	bitumicznych,	który	zatrudnia	około	100	
osób.	Wielu	mieszkańców	dojeżdża	do	pracy	w	Staszowie	
i	Połańcu.	Przez	Bogorię	przebiega	droga	wojewódzka	nr	
757	Opatów-Staszów.	
	 Jednym	z	największych	bogactw	gminy	Bogoria	są	za-
soby	kamienia,	które	znajdują	się	w	miejscowościach	Jur-
kowice	 i	 Budy.	 Teren	 ten	 (o	 powierzchni	 31,6	 ha)	 został	
wpisany	do	rejestru	obszarów	górniczych.	Kamień	z	Jur-
kowic	 wykorzystywany	 jest	 do	 wytwarzania	 kruszyw	
drogowych	 i	mas	 bitumicznych.	 Stanowi	 też	 doskonały	
surowiec	do	produkcji	nawozów,	które	mają	szerokie	za-
stosowanie	w	procesie	wytwarzania	zdrowej	żywności	w	
gospodarstwach	ekologicznych.	W	miejscowości	Zimno-
woda	znajduje	się	ujęcie	tej	wody,	która	zabezpiecza	po-
trzeby	mieszkańców	gminy	w	100	%.	Wszystkie	sołectwa	
w	gminie	są	zwodociągowane.	
	 	 Przez	 teren	 gminy	 płyną	 dwie	 rzeki:	 Kacanka	 i	 Ko-
rzenna	oraz	liczne	strumyki.	Wykorzystując	te	naturalne	
walory	w	2009	roku	gmina	rozpoczęła	budowę	zbiornika	
małej	retencji	o	powierzchni	4,09	ha	lustra	wody	i	pojem-
ności	80	tys.	m³	.	Znajdował	się	będzie	na	granicy	trzech	
sołectw:	Bogorii,	Kiełczyny	i	Małej	Wsi.	
	 ¼	 powierzchni	 gminy	 zajmują	 lasy,	w	większości	 so-
snowe	 i	 bukowe	 .	 Szczególnie	 urokliwym	miejscem	 jest	
kompleks	leśny	Buczyna,	położony	na	obrzeżach	Bogorii.	
	 Wyjątkowym	atutem	gminy	Bogoria	jest	czyste	powie-
trze,	spokój,	cisza	i	piękne	krajobrazy.
	 Turysta	 znajdzie	 tu	 także	 liczne	 zabytki	 sakralne.	 Na	
uwagę	 zasługuje	 zwłaszcza	 górujące	 nad	 miasteczkiem	
Sanktuarium	Matki	Bożej	Pocieszenia	zwanej	Matką	Bożą	
Bogoryjską	z	jej	cudownym	wizerunkiem.	Obecny	kościół	
to	druga	 już	świątynia	w	Bogorii,	której	 fundatorem	był	
Michał	 Konarski	 kasztelan	 sandomierski,	 konsekrowana	
w	1681	r.	Dzwonnica	pełni	obecnie	funkcję	kaplicy.	Obok	
kościoła	za	cmentarzem	stoi	kapliczka	domkowa	ze	źró-
dełkiem	z	wodą,	która	 -	 jak	wierzono		ma	uzdrawiające	
działanie.	Na	cmentarzu	parafialnym,	w	 jego	najstarszej	
części	 znajdują	 się	 kamienne	 nagrobki	 miejscowych	 ar-
tystów,	wśród	nich	mogiła	legionistów	Marszałka	Piłsud-
skiego.	O	tym,	ze	niegdyś	Bogoria	była	ważną	stacją	wę-
złową	przypomina	wieża	ciśnień.	
	 W	Kiełczynie	warto	 zobaczyć	piękny	kościół	 z	 1861	 r.	
z	dzwonnicą	z	czasów	międzywojennych,	starą	modrze-
wiową	plebanię	z	1845	r.	oraz	dworek	państwa	Kowalskich,	

w	 którym	 w	maju	
1915	 r.	 gościł	 Józef	
Piłsudski.	 Gotyc-
kim	 wystrojem	 za-
chwyca	 natomiast	
kościół	 parafialny	
w 	Szczeg l i cach .	
Na	 jego	 frontowej	
ścianie	 z	daleka	
widoczne	 są	 figu-
ry	 apostołów.	 Nie-
gdyś	w		tych	okoli-
cach	 istniały	 liczne	
warsztaty	 kamie-
niarskie,	dlatego	na	
miejscowym	cmen-
tarzu	 podziwiać	
możemy	 prawdzi-
we	arcydzieła	sztu-
ki	kamieniarskiej.	
	 W	miejscowości	Gorzków	dwór	i	park	dworski	wpisa-
ny	jest	do	rejestru	zabytków	wpisany	został	dwór	i	park	
dworski,	 natomiast	Ceber	 jest	miejscem,	 gdzie	upamięt-
nione	 zostały	wydarzenia	 z	 czasów	 II	wojny	 światowej.	
Tam	 właśnie	 partyzanci	 Armii	 Krajowej	 i	 Batalionów	
Chłopskich	przeprowadzili	4	sierpnia	1944	r.	słynną	akcję	
„Burza”.	Co	 roku	 odbywają	 się	 tam	uroczystości	 patrio-
tyczne.
	 Bogoria	może	 się	 także	 pochwalić	własnymi,	 od	wie-
ków	 znanymi	 i	 kultywowanymi	 obrzędami.	 I	 tak,	 od	
lat	 Zmartwychwstanie	 Chrystusa	 oznajmiają	 o	 świcie	
w	Wielką	Niedzielę	wystrzały	pod	kościołem	parafialnym	
św.	Trójcy.	Nawet	najstarsi	mieszkańcy	Bogorii	nie	wiedzą	
od	kiedy	zwyczaj	ten	jest	kultywowany.	Historia	mówi,	iż	
w	 latach	1910	–	1914	w	Bogorii	działały	 tam	organizacje	
Strzelca	 i	Sokoła.	Najprawdopodobniej	właśnie	dla	upa-
miętnienia	udziału	bogorian	w	patriotycznych	zrywach,	
kultywowany	 jest	 tutaj	 od	 150	 lat	 zwyczaj	 wielkanoc-
nego	 strzelania.	Zgodnie	 z	 utartymi	 zasadami	 strzelców	
winno	być	kilkunastu,	a	strzelanie	odbywa	się	na	rozkaz	
wydany	przez	komendanta	lub	podkomendanta,	trzema	
salwami:	po	wyjściu	procesji	z	kościoła,	„na	Podniesienie”	
i	„na	Baranek	Boży”.	Wystrzałom	towarzyszy	odgłos	za-
bytkowych	bębnów.	Dziś	nikt	nie	wyobraża	sobie	w	Bogo-
rii	mszy	rezurekcyjnej	bez	charakterystycznych	strzałów	
i	odgłosów	bębna.	Chyba	właśnie	z	tym	zwyczajem	zwią-
zane	jest	powiedzenie	„Jacki	Bogoryjskie	łubudu…”	.

	 Na	terenie	gminy	odbywają	się	również	liczne	imprezy	
kulturalne.	Warto	tutaj	wspomnieć	i	zaprosić	wszystkich	
na	 Wojewódzkie	 Święto	 Ekologii,	 promujące	 gospodar-
stwa	 ekologiczne,	 Gminne	 Święto	 Pieroga	 w	Wysokach	
Średnich	oraz	Święto	Pieczonego	Ziemniaka	w	Domara-
dzicach.	Zdrowy	styl	życia	propaguje	natomiast	Święto-
krzyski	Bieg	po	Zdrowie	o	puchar	wójta	gminy	oraz	Rajd	
Rowerowy	„Rowerem	po	Ziemi	Bogoryjskiej”.	

Urząd Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria
tel. (15) 867-40-86
urzad@bogoria.pl
www.bogoria.pl

Wójt Władysław Brudek
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Gmina Łubnice
 Gmina Łubnice to gmina wiej-
ska położona w powiecie staszow-
skim. Zajmuje obszar 84 km2. W jej 
skład wchodzi 19 wsi sołeckich, któ-
re zamieszkuje 4428 osób. Czyste 
powietrze, piękne krajobrazy, ma-
lownicze pola nadwiślańskie z licz-
nymi rozlewiskami wodnymi boga-
tymi w różnorodne gatunki ryb, z bujną roślinnością 
i urozmaiconym drzewostanem to główne atuty gminy 
Łubnice. To także wspaniałe tereny urzekające ama-
torów turystyki rowerowej oraz pieszych wędrówek. 

	 Wykorzystując	 te	wspaniałe	walory	przyrodnicze,	do-
skonałe	do	wypoczynku,	 część	mieszkańców	gminy	po-
stanowiła	 utworzyć	 gospodarstwa	 agroturystyczne.	 Jest	
ich	kilkanaście,	m.in.	w	Rejterówce,	 	Szczebrzuszu,	Gra-
bowej	i	Orzelcu	Dużym.	Amatorzy	kąpieli	i	sportów	wod-
nych	mają	do	dyspozycji	jeziora	o	pow.	3	ha		z	możliwo-
ścią	pływania	kajakiem,	rowerami	wodnymi	i	łowieniem	
ryb.	 Połączone	 są	 one	 z	 kanałem	 „Strumień”,	 który	 jest	
dopływem	Wisły.	Lasy	i	grunty	leśne	obfitujące	w	grzyby,	
owoce	 leśne	oraz	dziką	 zwierzynę	 zajmują	 14%	ogólnej	
powierzchni	gminy.

	 Życie	kulturalne	gminy	Łubnice	 toczy	się	wokół	Cen-
trum	Kultury,	które	jest	inicjatorem	i	organizatorem	więk-
szości	 imprez.	 Prowadzone	 są	 tu	 zajęcia	 z	nauki	 gry	na	
instrumentach	 muzycznych	 oraz	 nauki	 tańca	 towarzy-
skiego	i	nowoczesnego.	
	 W	2010	r.	została	ukończona	rozbudowa	i	modernizacja	
budynku,	w	którym	mieścić	się	będzie	nowoczesne	Cen-
trum	Kulturalno	 –	 Rozrywkowo	 –	Usługowe.	W	Łubni-
cach	działa	także	Biblioteka	Publiczna.	

	 Najcenniejszym	 zabytkiem	na	 terenie	 gminy	 jest	 nie-
wątpliwie	gotycki	kościół	parafialny	w	Beszowej	p.w.	św.	
Piotra	 i	 Pawła	 oraz	 drewniana	 dzwonnica	 z	 przełomu	
XVII	 i	 XVIII	 wieku	 z	 dzwonem	 odlanym	 w	 1421	 roku.	
Warto	wspomnieć	także	o	kościele	w	Zofiówce	oraz	kapli-
cy	w	Budziskach	oraz	mogile	powstańców	styczniowych	
na	cmentarzu	w	Beszowej.
	 Okolice	Łubnic,	bez	względu	na	porę	roku,	są	ulubio-
nym	miejscem	rodzinnych	wycieczek.	Tam	historia	splata	
się	z	teraźniejszością.	

	 Osadnictwo	na	terenach	dzisiejszej	gminy	Łubnice	da-
tuje	się,	od	co	najmniej	XIII	w.	Wskazują	na	to	dokumenty	
pochodzące	z	1328	roku,	w	których	wspomina	się	o	istnie-
niu	parafii	klasztornej	w	Beszowej	i	kościele	drewnianym.	
W	 	XIV	w.	 pierwszym	właścicielem	 tych	 ziem	był	 Stasz	
Kmiotko	vel.	Kumotko.	Wchodziły	one	w	skład	kasztelani	
połanieckiej	Księstwa	Sandomierskiego.	Następnym	wła-
ścicielem	był	Piotr	Bogoria	dziedzic	Rytwian.	Fundatorką	
murowanego	kościoła	w	Staszowie	była	Dorota	Tarnow-
ska,	kolejna	właścicielka	ziem	gminy	Łubnice.	 	W	1525	r.	
w	wyniku	koligacji	rodzinnych	i	ożenków	z	majątków	Ry-
twian	i	Łubnic	powstają	tzw.	Dobra	Staszowskie.	 	Aż	do	
II	wojny	światowej	ziemie	 łubnickie	 są	związane	z	 tymi	
dobrami.	

	 Około	 1689r.	 Łukasz	 Opaliński	 wybudował	 swej	 cór-
ce	 Zofii	 zespół	 pałacowy	 w	 Łubnicach.	 Do	 świetności	
doprowadziła	 ten	 obiekt	 Elżbieta	 Sieniawska,	 przebu-
dowując	 go	 i	 zakładając	 ogród	 pałacowy.	 Po	 śmierci	
Elżbiety	 dobra	 przeszły	w	 ręce	 jej	 córki	Marii	 Zofii	 Sie-
niawskiej-	 Denhofowej	 późniejszej	 żony	 Augusta	 Czar-
toryskiego.	Jej	posiadłość	dziedziczna	wchodząc	w	skład	
do	 rozległego	 majątku	 Czartoryskich	 jako	 „Dobra	 San-
domierskie”	 tworzą	 razem	 jedno	 z	 największych	 laty-
fundiów	Rzeczpospolitej	z	dobrze	zorganizowaną	admi-
nistracją.	Wiek	 XVII	 to	 czas	 rozwoju	 folwarków.	Wojny,	
utrata	 niepodległości,	 czas	 rozbiorów	 oraz	 przemarsze	
wojsk	spowodowały	zmierzch	świetności	Łubnic	i	okolic.		
Pałac	 już	mocno	 zdewastowany	przetrwał	do	 1945	 r.	 Po	
przejściu	frontu	został	rozebrany	przez	Rosjan,	a	materiał	
z	 rozbiórki	 posłużył	 do	 zbudowania	 drogi	 z	 Łubnic	 do	
Budzisk.	W	chwili	obecnej	z	dawnego	zespołu	pałacowo	
–	parkowego	w	Łubnicach	pozostały	niewielkie	fragmen-
ty.	W	miejscu	pałacu	znajduje	się	częściowo	czytelny	za-
rys	 fundamentów.	Na	południe	 i	zachód	od	ruin	pałacu	
zachował	 się	 jedynie	 okazały	 drzewostan,	 głównie	 lipy,	
dęby	i	kasztanowce.				

Urząd Gminy
28-232 Łubnice
tel. (15) 8659220, tel./fax (15) 8659236
e-mail: lubnice@wp.pl
www.uglubnice.cba.pl

Wójt Anna Grajko

Panorama Łubnic
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Gmina Oleśnica
 Gmina Oleśnica jest najmniejszą 
gminą w powiecie staszowskim, zaj-
muje powierzchnię 53,5 km2 i liczy 
ponad 4 tys. mieszkańców. Sama miej-
scowość z zachowanym pierwotnym 
układem urbanistycznym, rozwijała 
się dzięki rodzinie Oleśnickich, której 
przedstawiciele przez szereg stuleci 
piastowali zaszczytne urzędy, zarówno w służbie pań-
stwowej jak i kościelnej. Z Oleśnicy wywodzą się ludzie, 
którzy swoim życiem i wykonywaną pracą dają najlep-
sze świadectwo miejscu, z którego pochodzą. Ważnymi 
postaciami, którzy mogliby nazywać Oleśnicę swoją 
„małą Ojczyzną” są m.in.: kardynał Zbigniew Oleśnic-
ki herbu Dębno, Stanisław Zaborowki , prof. dr hab. n. 
med. Edward Malec, ks. dr Kazimierz Wójtowicz, prof. dr 
hab. Aleksander Zeliaś, prof. Jan Nowecki. 

	 Najbardziej	 znanym	 obiektem	 zabytkowym	Oleśnicy	
jest	kościół	parafialny	p.w.	Wniebowstąpienia	NMP	z	po-
łowy	XIX	w.,	który	został	wybudowany	na	fundamentach	
gotyckiej	świątyni		z	XV	w.	Jest		to	trzeci	oleśnicki	kościół.,	
a	dwa	poprzednie	zostały	zniszczone	przez	pożar	i	potop	
szwedzki.	 Budowla	 usytuowana	 jest	 	 na	wzgórzu	 zwa-
nym	 „górką”.	 Świątynia	 powstała	 z	inicjatywy	 rodziny	
Oleśnickich.	Dzieje	 kościoła	wpisały	 się	na	 stałe	w	dzie-
je	 Oleśnicy.	 Na	 przestrzeni	 lat	 pełnił	 on	 funkcję	 zboru	
kalwińskiego,	szpitala	i	stajni,	w	czasach,	gdy	konie	były	
na	wagę	złota.	Zwiedzając	kościół	warto	zwrócić	uwagę	

na	 wmurowaną	
nad	 chrzcielnicą	
tablicę	 erekcyjną	
kościoła	 świętego	
Floriana	 z	 1406	 r.	
oraz	 dzwon	 „An-
toni”,	 który	 po-
chodzi	 z	bogatej	
w	 tradycje	 odle-
wania	 dzwonów	
sześciopokolenio-
wej	 ludwisarskiej	
firmy	 Felczyń-
skich.	 Tajemnica	
dźwięku	 dzwo-
nów	 spoczywa	
w	 kształcie	 ich	
„żebra”.	 Dzwon	
kryje	 w	 sobie	 aż	
50	 różnych	 to-
nów.	 Przy	 koście-
le	 znajduje	 się	 plebania	 z	 neogotyckim	gankiem.	Wokół	
kościoła,	zgodnie	z	chrześcijańskim	zwyczajem,	znajduje	
się	cmentarz,	z	1798	r.	Najstarsze	krzyże	pochodzą	z	1829	
roku.	Znajduje	się	tam	także	grobowiec	ostatnich	właści-
cieli	Oleśnicy	 –	 rodziny	Zaborowskich	 z	 1876	 r.	Mówiąc	
o	miejscach	pochówku,	 należy	wspomnieć	 o	 cmentarzu	
cholerycznym	w	Borzymowie.	Powstał	w	1914	r.,	kiedy	to	
cholera	zbierała	w	Oleśnicy	swoje	żniwo.	Choć	dziś	po-
rosły	 lasem,	można	 jednak	rozpoznać	wyraźnie	kontury	
zbiorowych	 mogił	 ofiar	 zarazy.	 Znajdują	 się	 tam	 także	
groby	z	lat	1944-45,	kiedy	przez	Oleśnicę	przebiegał	głów-
ny	odcinek	I	Frontu	Ukraińskiego.	W	oleśnicki	krajobraz	
na	stałe	wpisały	się	przydrożne	kapliczki,	krzyże	i	figury.	
Upamiętniają	ważne	wydarzenia,	wskazują	kierunki,	zna-
czą	miejsca	kultu	religijnego,	stanowią	ozdobę	wiejskiego	
krajobrazu,	 często	 mają	 charakter	 wotywny.	 Otoczone	
legendami,	każda	z	nich		ma	swoją	historię.	Skłaniają	do	
refleksji	nad	przemijaniem	i	kruchością	świata.	Na	terenie	
gminy	Oleśnica	znajduje	się	jedenaście	przydrożnych	ka-
pliczek.	Większość	z	nich	pochodzi	z	XVII	w.,	ma	baroko-
wy	 charakter,	 o	 czym	świadczy	wybór	przedstawianych	
świętych,	sposób	ukształtowania	ich	szat.	

	 Warto	wspomnieć	także	o	mieszczącej	się	na	Rynku	re-
mizie	strażackiej.	Jej	budowa	rozpoczęła	się	w	1948	roku.	
Powstała	 dzięki	 inicjatywie	 i	 pomocy	 finansowej	 straża-
ków	 i	 mieszkańców	 Oleśnicy,	 którzy	 podarowali	 cegłę	
z	wyrytymi	na	niej	swoimi	nazwiskami.	Dziś	budynek	jest	
otynkowany,	 co	 uniemożliwia	 odczytanie	 personaliów	
darczyńców.	Przez	długi	czas		pełnił	on		funkcję	kultural-
ną.	Stanowił	scenę	dla	zapraszanych	artystów,	organizo-
wano	w	nim	okolicznościowe	imprezy,	a	przejezdne	kino	
„Przebój”	 organizowało	 projekcje	 filmów.	Dziś	 znajdują	
się	tu	sklepy		spożywcze.	

Urząd Gminy w Oleśnicy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 
tel. (41) 377 40 09 
fax. (41) 377 40 36 
e-mail: ug@olesnica.realnet.pl
www.olesnica.swietokrzyskie.info

Wójt Leszek Juda

Dzwonnica przy kościele w Oleśnicy
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Gmina Osiek
 Gdyby cofnąć się w czasie o kilka 
wieków z taką ilością wydobywanej 
siarki, jaką Osiek osiąga w tej chwili – 
na pewno gmina byłaby jedną z bogat-
szych krain Rzeczpospolitej Polskiej. 
Cóż z tego, że na świecie pozyskuje 
się ją teraz szybciej i łatwiej, bo z ropy 
naftowej. Ale właśnie tylko gmina 
Osiek może poszczycić się jedyną na świecie otworową 
kopalnią „czarciej tabaki”! 

	 Miasto	 i	 Gmina	 Osiek	 położona	 jest	 w	 południowo-
wschodniej	 części	województwa	 świętokrzyskiego	 i	 po-
łudniowo-wschodniej	 części	 powiatu	 staszowskiego.	
Również	jej	południowo-wschodnią	granicę	stanowi	rze-
ka	Wisła,	której	długość	wału	wynosi	ok.14	km.	Graniczy	
z	gminami:	 Łoniów,	 Rytwiany,	 oraz	 miastami-gminami:	
Staszów,	 Połaniec.	 Przez	 teren	 gminy	 przebiegają	 dwie	
drogi	krajowe:	Lublin-Kraków	przez	Połaniec	i		Rzeszów-
Kielce	przez	Staszów.	Przez	teren	gminy	biegnie	linia	kole-
jowa	Kielce-Biłgoraj	i	linia	hutniczo-siarkowa	tzw.	szeroki	
tor.	Ilość	gospodarstw	i	posesji	wynosi	dziś	ogółem	2104,	
w	tym	gospodarstw	rolnych	-	1763.

	 Drzewiej	 miasto	 Osiek	 należało	 do	 dawnych	 osad	
Sandomierszczyzny.	Miejscowość	dogodnie	położona	na	
szlaku	handlowym	wiodącym	z	Krakowa	na	Litwę	otrzy-
mała	w	1430	 roku	prawa	miejskie	wzorowane	na	 „mag-
deburskich”.	W	 1869	 roku	Osiek,	 podobnie	 jak	 niektóre	
okoliczne	 miasta,	 utracił	 prawa	 miejskie.	 W	 chwili	 wy-
buchu	 II	Wojny	Światowej	Osiek	 i	 tereny	przyległe	były	
miejscem	ciężkich	bitew	Armii	Kraków,	a	sama	okupacja,	
to	czas	działań	oddziału	partyzanckiego	„Jędrusie”,	stara-
jącego	się	w	sposób	możliwie	skuteczny	chronić	miejsco-
wą	ludność	przed	terrorem	okupanta.	Mimo	to	3	czerwca	
1943	roku	doszło	do	pacyfikacji	wsi	Strużki,	w	czasie	której	
hitlerowcy	zamordowali	73	osoby.	Stolica	dzisiejszej	gmi-
ny	odzyskała	prawa	miejskie	dopiero	po125	latach,	w	1994	
roku.	
	 Do	dziś	w	gminie	Osiek	podziwiać	można	wiele	 cen-
nych	 zabytków.	 W	 samym	 Osieku	 godnym	 obejrzenia	
jest	 kościół	 z	 1852	 roku	 i	 kapliczka	 położona	w	 central-
nym	miejscu	Rynku.	W	pobliskim	Niekrasowie	zwiedzić	
można	modrzewiową	świątynię	z	XVII	wieku	z	bogatym	
wystrojem	wnętrz.	W	 chwili	wybuchu	 II	wojny	 świato-
wej	Osiek	i	tereny	przyległe	były	miejscem	ciężkich	bitew	
Armii	Kraków	we	wrześniu	1939	roku.	Sama	okupacja,	to	
czas	działań	oddziału	partyzanckiego	„Jędrusie”,	starają-
cego	 się	w	 sposób	możliwie	 skuteczny	 chronić	miejsco-
wą	 ludność	przed	 terrorem	okupanta.	Mimo	 to,	w	dniu	
3	 czerwca	 1943	 roku	 doszło	 do	 pacyfikacji	 wsi	 Strużki,	
w	czasie	której	hitlerowcy	zamordowali	73	osoby.	

	 Obecnie	 przemysłowo	 –	 rolniczy	 charakter	 gminy,	
uwarunkowany	jest	głównie	działalnością	Kopalni	Siarki	
w	Osieku,	gdzie	metodą	podziemnego	wytopu	prowadzi	
się	wydobycie	tego	surowca	ze	złoża	siarki	rodzimej.	Ko-
palnia	została	uruchomiona	w	kwietniu	1993	roku,	posia-
da	bogate	zasoby	złóż,	które	mogą	zabezpieczyć	potrzeby	
odbiorców	krajowych	i	zagranicznych	na	około	30	lat.	

	 Zadaniem	władz	w	ostatnich	latach	było	zapewnienie	
właściwego	rozwoju	podstawowych	dziedzin	życia	w	ca-
łej	gminie.	Jednym	z	ważnych	priorytetów	były	inwesty-
cje	mające	 zmienić	wygląd	 samego	Osieka	 i	wszystkich	
sołectw.	 Zadanie	 to	 udało	 się	 zrealizować	 wyśmienicie.	
Zrealizowane	 i	 zaplanowane	 na	 najbliższe	 miesiące	 in-
westycje	można	 by	wymieniać	 bardzo	 długo,	m.in.	 po-
prawiono	infrastrukturę	drogową,	powstały	nowe	boiska	
szkolne	wraz	z	placami	zabaw,	przy	Zespole	Szkół	w	Osie-
ku	wybudowano	nowoczesną	halę,	na	terenie	gminy	wy-
budowane	 zostały	 także	 nowoczesne	 obiekty	 związane	
z	rozwojem	życia	kulturalnego	i	społecznego.	

	 	Dzięki	wielu	długotrwałym,	ale	skutecznym	staraniom	
udało	się	uzyskać	dofinansowanie	z	działania	6.2	„Rewita-
lizacja	małych	miast”	w	ramach	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	
2007-2013.	Pierwszym	etapem	całej	 inwestycji	była	prze-
budowa	Rynku,	której	koszt	wyniósł	1,8	mln.	zł	z	 czego	
58%		stanowiły	środki	unijne.	W	centralnej	części	osieckie-
go	rynku	znajduje	się	efektowny	zegar	słoneczny,	które-
go	wskazówką	jest	stojący	człowiek,	a	jego	cień	wskazuje	
godzinę.	Wewnątrz	tego	zegara	wpisane	są	kierunki	świa-
ta.	Ta	ciekawa	konstrukcja	stanowi	pewną	formę	zabawy	
i	ma	zachęcić	rodziny	i	podróżujących	do	spędzania	wol-
nego	czasu	w	parku.	Dla	uatrakcyjnienia	całego	obiektu	
na	 jego	obwodzie	ustawiono	chodnikowo-strumieniową		
fontannę	 	 wytryskującą	 wodą	 z	 12	 dysz.	 Dookoła	 fon-
tanny	 i	zegara	 są	 schody	 i	 siedziska	 amfiteatralne	 wraz	
z	główną	sceną,	która	ma	służyć	do	organizowania	lokal-
nych	imprez.	

	 Osiek	to	miasteczko	w	którym	wiele	się	dzieje!	Organi-
zowanych	jest	wiele	imprez	kulturalnych,	festynów,	które	
na	stałe	wpisały	się	w	kalendarz		jak	i		życie	mieszkańców.	
Osieckie	 festyny	 na	 których	 goszczą	 znani	 wykonawcy	
i	zespoły,	mają	za	zadanie	integrację	społeczną,	danie	lu-
dziom	powodu	do	wyjścia	z	domu,	wspólnej	zabawy	i	po-
znania	swoich	bliższych	i	dalszych	sąsiadów,	aby	bezoso-
bowe	codzienne	„dzień	dobry”	zastąpić	znacznie	milszym	
i	wcale	nie	retorycznym	„co	słychać”.	

URZĄD MIASTA I GMINY OSIEK
ul. Rynek 1, 28-221 Osiek
tel. (15) 867 12 03
umig.osiek@pro.onet.pl
www.bip.osiek.iap.pl

Burmistrz Włodzimierz Wawrzkiewicz
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Gmina Połaniec
 Miasto i gmina Połaniec może po-
szczycić się wieloma urokliwymi 
zakątkami. Malownicze krajobrazy 
urozmaicone są licznymi zasobami 
dziedzictwa kulturowego. Historia 
Połańca szczególnie wiąże się z osobą 
Naczelnika Najwyższej Siły Zbrojnej 
Tadeusza Kościuszko i ogłoszonym 
przez niego Uniwersałem Połanieckim.

	 W	 ostatnich	 latach	w	 Połańcu	 zaszły	wielkie	 zmiany.	
Miasto	i	gmina	rozwinęły	się,	w	szczególności	pod	wzglę-
dem	turystyki	 i	aktywnych	form	wypoczynku.	Znajduje	
się	 tu	kilka	nowych	parków	 rekreacyjnych,	nowoczesne	
place	 zabaw,	 a	pod	koniec	 2010r	 został	 zrewitalizowany	
Plac	Uniwersału	Połanieckiego,	nadając	centrum	Połańca	
nowoczesnego	uroku.
	 Gmina	ma	charakter	przemysłowo-rolniczy,	ponad	60%	
jej	mieszkańców	zatrudnia	przemysł,	głównie	energetyka	
-	GDF	Suez	Połaniec	oraz	spółki	powstałe	przy	elektrowni.
Na	 karty	 historii	 Połaniec	 trafił	 za	 sprawą	Tadeusza	Ko-
ściuszki,	 który	 7	maja	 1794	 roku	ogłosił	Uniwersał	 Poła-
niecki.	Na	terenie	Miasta	i	Gminy	znajduje	się	wiele	miejsc	
historycznych	związanych	z	tym	wydarzeniem.	
	 Walory	historyczne	i	krajobrazowe	niewątpliwie	zachę-
cają	do	odwiedzenia	Połańca	i	skorzystania	z	bogatej	oferty	
miasta.	W	Połańcu	warto	zobaczyć	m.in.	osiemnastowiecz-
ny	kościół	parafialny	Św.	Marcina	z	zabytkowymi	organa-
mi	i	barokową	kaplicą,	zabytkową	bożnice	wybudowaną	w	
XVIII	w.,	ołtarz	w	Kościele	Parafialnym	p/w	Matki	Boskiej	
Wspomożenia	Wiernych,	przed	którym	modlił	się	Jan	Pa-
weł	II	podczas	spotkania	z	wiernymi	w	Sandomierzu,	Ko-
piec	Kościuszki	–	gdzie	w	1794	r.	Tadeusz	Kościuszko	ogłosił	
słynny	Uniwersał	Połaniecki,	 Skarpę	wiślaną	z	widokiem	
na	Winną	Górę	i	dolinę	rzeki	Wisły.	Można	również	zwie-
dzić	dworek	 szlachecki	w	Ruszczy	 z	przełomu	XVIII/XIX	
w.	w	otoczeniu	kilkunastu	starych	trzechsetletnich	dębów,	
wśród	 których	 znajduje	 się	 pomnik	 przyrody	 –	 dąb	 Ko-
ściuszko,	 przy	 którym	wypoczywał	 generał	 Tadeusz	 Ko-
ściuszko	w	drodze	do	Połańca	w	wieku	XVIII.	
	 Miasto	dysponuje	również	dużą	bazą	rekreacyjną:	kryta	
pływalnia	„Delfin”	ze	zjeżdżalnią	o	długości	60	m	i	kawiarnią,	
liczne	kompleksy	sportowe,	 skate	park,	korty	 tenisowe,	 si-
łownia	i	kręgielnia	mieszczące	się	w	Centrum	Kultury	i	Sztu-
ki	w	Połańcu,	najnowocześniejsze	w	Powiecie	Staszowskim	
kino	„Impresja”	oraz	Miejsko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	
im.	A.	Mickiewicza.	W	Mieście	 i	Gminie	Połaniec	udało	się	
stworzyć,	bezpieczne	i	dostosowane	do	oczekiwań	i	potrzeb	
maluchów	w	różnym	wieku,	nowoczesne	place	zabaw.	Za-
montowane	 elementy	 cieszą	 się	 ogromną	 popularnością	
wśród	użytkowników.	Cztery	obiekty	zlokalizowane	przy:	
ul.	A.	Madalińskiego,	Królowej	Jadwigi,	Tadeusza	Kościuszki	
oraz	na	Osiedlu	„Północ”,	stanowią	doskonałą	rozrywkę	dla	
najmłodszych	i	chwilę	wypoczynku	dla	opiekunów.	Niewąt-
pliwie	uwagę	przykuwają	ogromne	ryczące	dinozaury,	któ-
re	strzegą	placów	zabaw.	Stały	montaż	rekonstrukcji	prehi-
storycznych	gadów	i	innych	wymarłych	zwierząt	naturalnej	
wielkości	stanowi	znakomity	szlak	edukacyjny	nie	tylko	dla	
najmłodszych.	 Kolejną	 formą	 aktywnego	 wypoczynku	 są	
parki	rekreacyjne,	zlokalizowane	przy	ulicach:	ul.	Królowej	

Jadwigi,	ul.	Madalińskiego/	ul.	Kubika	oraz	park	z	fontanną	
przy	ul.	H.	Kołłątaja.
	 Do	 najważniejszych	 cyklicznych	 imprez	 organizowa-
nych	na	terenie	Miasta	i	Gminy	należą:	„Dni	Połańca”	ob-
chodzone	w	pierwszej	dekadzie	maja	w	związku	z	jubile-
uszem	nadania	praw	miejskich	i	ogłoszeniem	Uniwersału	
Połanieckiego,	ponadto	„Biesiada	Połaniecka”,	„Pożegna-
nie	 z	 truskawką”,	 „Dożynki	Gminne”,	 „Dzień	Energety-
ka”	oraz	„Dni	Kultury	Połanieckiej”.
	 Gmina	Połaniec	jest	jedyną	gminą	w	Powiecie	Staszow-
skim,	która	podjęła	się	ogromnego	przedsięwzięcia,	jakim	
jest	Projekt	pn.:	„Tworzenie	kompleksowych	terenów	inwe-
stycyjnych	na	terenie	gminy	Połaniec”.	Na	terenie	gminy,	
w	 jej	 strategicznych	miejscach,	 tworzone	 są	 trzy	 obszary	
inwestycyjne:	 Obszar	 „A”	 o	 pow.	 ok.	 2,2	 ha,	 Obszar	 „B”	
o	pow.	ok.	6	ha	oraz	Obszar	„C”	o	największej	pow.	ok.	47,74	
ha.	Położenie	Połańca	na	ważnym	szlaku	komunikacyjnym	
Sandomierz	–	Kraków	nie	pozostaje	bowiem	bez	znacze-
nia.	Obszary	 te	 położone	 są	 przy	 drodze	 krajowej	 nr	 79	
Sandomierz	–	Kraków	oraz	drodze	wojewódzkiej	764	Kiel-
ce	–	Połaniec,	gdzie	w	najbliższym	czasie	planowana	 jest	
budowa	mostu	łączącego	z	sąsiadującym	województwem	
Podkarpackim.	Działania	te	w	zaowocują	przyciągnięciem	
inwestorów	do	naszej	gminy,	a	co	za	tym	idzie	–	powsta-
niem	nowych	miejsc	pracy	i	zmniejszeniem	bezrobocia.	
	 Tempo	 rozwoju	 Połańca	 zostało	 zauważone	 w	 roku	
2010	 roku,	 gdzie	 Gmina	 Połaniec	 znalazła	 się	 wśród	
20	samorządów	 miejsko-wiejskich	 najwyżej	 ocenionych	
w	Rankingu	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 Jednostek	 Sa-
morządu	 Terytorialnego,	 zajmując	 13	 miejsce	 w	 Polsce.	
Z	województwa	 świętokrzyskiego	 jest	 to	 jedyna	 gmina,	
która	została	uznana	za	najlepiej	rozwijającą	się	jednostkę	
samorządową.
	 Gmina	Połaniec	to	 jeden	z	najpiękniejszych	zakątków	
województwa	świętokrzyskiego.	 Jej	krajobrazy,	atrakcyj-
ne	miejsca	 sportowo	 –	 rekreacyjne	 oraz	 turystyczne	 ry-
sują	w	przyszłości	obiecujące	perspektywy	dalszego	roz-
woju.	Gmina	Połaniec,	to	gmina,	która	nie	boi	się	nowych	
wyzwań	 jakie	 stawia	przed	nią	przyszłość.	Te	wszystkie	
dynamiczne	zmiany	powodują,	że	Połaniec	staje	się	mia-
stem	 atrakcyjnym	 i	 przyjaznym	 dla	 mieszkańców	 oraz	
odwiedzających.	 Staje	 się	przyszłościowym	miastem,	do	
którego	chciałoby	się	wrócić…

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. (15) 865-03-05
sekretariat@umig.polaniec.pl
www.polaniec.pl

Burmistrz Jacek Tarnowski
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Gmina Rytwiany
 Gmina Rytwiany leży na wschód od 
Staszowa, zajmuje obszar 126 km kwa-
dratowych, zamieszkuje ją 6 375 osób 
w 15 sołectwach. Obszar gminy prawie 
w 50% stanowią zasobne w zwierzynę 
i grzyby lasy. Siedzibą gminy, a jedno-
cześnie największą miejscowością są 
bogate w historyczną przeszłość Ry-
twiany	 - położone nad rzeką Czarną, 
przy trasie wojewódzkiej nr 764 na od-
cinku Staszów - Połaniec. Z tą piękną 
ziemią związane są dzieje wielu pol-
skich rodów magnackich, między innymi: Jastrzębców, 
Kurozwęckich, Łaskich, Tęczyńskich, Opalińskich, Po-
tockich i Radziwiłłów. 

	 Gmina	obfituje	w	piękne	krajobrazy,	urokliwe	i	tajemni-
cze	miejsca.	Do	najcenniejszych	zabytków	należy	zaliczyć	
XVII-wieczny	pokamedulski	zespół	sakralny	zwany	Ere-
mem	Złotego	Lasu.		Historia	tego	miejsca	rozpoczyna	się	
od	1617	roku,	kiedy	to	zatwierdzono	fundację	wojewody	
krakowskiego	–	Jana	Magnusa	Tęczyńskiego	na	rzecz	Oj-
ców	Kamedułów.	Właściciel	okolicznych	dóbr	sprowadził	
braci	 i	 ufundował	 im	kościół,	 klasztor	oraz	domki.	Dnia	
27	września	1637	roku,	biskup	krakowski	Tomasz	Oborski	
konsekrował	 świątynię	 pod	 wezwaniem	 Zwiastowania	
Najświętszej	Marii	Panny.	Wtedy	 to	nadano	klasztorowi	
miano	 Eremus	 Silvae	 Aureae	 –	 czyli	 Pustelnia	 Złotego	
Lasu,	w	której	mnisi	przebywali		ok.	200	lat.	Pokamedul-
ski	Klasztor	 stanowi	perłę	architektury	nie	 tylko	w	skali	
kraju,	ale	również	Europy.	Dowodem	tego	jest	chociażby	
częste	wykorzystywanie	obiektu		podczas	kręcenia	różne-
go	rodzaju	filmów.	Do	klasztoru	prowadzi	droga	wiodą-
ca	 przez	 trzy	 bramy	 symbolizujące	 trzy	wtajemniczenia	
w	życie	eremickie	kamedułów.	W	centrum	całego	założe-
nia	znajduje	się	świątynia	jako	ośrodek	duchowego	życia	
mnichów.	

	 Będąc	w	Rytwianach	należy	wybrać	się	do	miejsca,	na	
którym	 niegdyś	 stał	 zamek otoczony	 fosą	 o	 trzykondy-
gnacyjnej	 konstrukcji.	 Miał	 wieżę	 obronną	 wkompono-
waną	w	mury	 części	mieszkalnej.	 Zamek	wybudowany	
został	w	pierwszej	połowie	XV	wieku	przez	arcybiskupa	
Wojciecha	Jastrzębca	pośrodku	dzisiejszej	wsi	i	leży	opo-
dal	budynków	dawnej	gorzelni	na	madzie	rzecznej	tarasu	
zalewowego.	Dziś	możemy	 jedynie	na	podstawie	pozo-
stałości	zamku	w	postaci	resztek	muru	wywnioskować,	że	
był	on	murowany	z	cegły.

	 Rytwiany	 zachęcają	 również	 do	 miłego	 wypoczynku	
w	dawnym	Pałacu	Radziwiłłów,	zaadoptowanym	na	hotel	
o	wysokim	standardzie.	Pałac	ten	wybudowany	został	na	
początku	XX	wieku	i	był	rodową	siedzibą	Krystyny	i	Artu-
ra	Radziwiłłów,	ostatnich	właścicieli	Dóbr	Rytwiańskich.	
W	„Hotelu	Rytwiany”	 	 funkcjonuje	Zakład	Rehabilitacji,	
bogato	wyposażony	w	nowoczesny	sprzęt	do	rehabilita-
cji	osób	z	dysfunkcją	narządu	ruchu	oraz	ze	schorzeniami	
układu	krążenia,	układu	pokarmowego	 i	 oddechowego.	
Hotel	dysponuje	salą	konferencyjną,	bankietową	oraz	salą	
klubową	z	bilardem.

	 W	 gminie	 Ry-
twiany	 jest	 jeszcze	
jeden	 pałacyk	 god-
ny	uwagi	zlokalizo-
wany	 w Sichowie	
Dużym,	 wybudo-
wany		w	1809r.	Jego	
gospodarzami	 byli	
kolejno:	 hr.	 Adam	
Potocki,	 hr.	 Artur	
Potocki,	 Maciej	
Radziwiłł.	 Ostat-
ni	 z	właścicieli	 do-
konał	 gruntownej	
przebudowy	 obiek-
tu	dostosowując	go	
do	 potrzeb	 działal-
ności	 publicznej.	
Pałac,		umieszczony		
w	 pięknym	 parku	
i		będący	do	niedawna	w	stanie		zupełnej	ruiny,	dziś	jest	
kompleksowo	 odbudowywany.	 W	 stosunkowo	 niezłym	
stanie	zachowała	się	murowana kapliczka	ogrodowa	po-
chodząca	z	przełomu	XIX	i	XX	wieku.	Natomiast	dawne	
pomieszczenia	 gospodarcze	 zostały	 przeznaczone	 na	
działający	 już	 urokliwy	 	 pensjonat.	 W	 odbudowanym	
pałacu	powstanie	 	dom	pracy	środowisk	 twórczych	p.n.	
„Dom	i	Biblioteka	Sichowska	im.	Zofii	i	Krzysztofa	Radzi-
wiłłów”.

	 W	miejscowości	Strzegom	 leżącej	w	gminie	Rytwiany	
warto	 zwiedzić	 	 jeden	 z	 najciekawszych	 i	 unikatowych	
zabytków	architektury	sakralnej	–	modrzewiowy	kościół	
z	przełomu	XVI	 /	XVII	w.	 	Urzekające	wnętrze	pozwala	
przenieść	się	w	przeszłość	o	kilka	wieków.	Miejsce	to	oto-
czone	jest	legendami,	które	podają	różne	wersje	powsta-
nia	budowli.	Jedna	z	nich	mówi,	że	niewielką	świątynię,	
a	właściwie	kaplicę,	polecił	zbudować	polujący	w	okolicz-
nych	lasach	król	Kazimierz	Wielki.

	 W	 gminie	 Rytwiany	 są	miejsca	 o	wyjątkowych	walo-
rach	przyrodniczych.	Jednym	z	nich	jest	rezerwat	przyro-
dy	„Dziki	Staw”	w	miejscowości	Grobla.	W	skład	rezerwa-
tu	wchodzi	potorfowe,	powstałe	na	bazie	krasowej	doliny,	
otoczone	 dzikimi,	 podmokłymi	 łąkami	 oraz	 pięknym	
120-letnim	modrzewiowym	lasem,	ze	wspaniałymi	okaza-
mi	modrzewia	europejskiego.	W	rezerwacie	zamieszkują	
rzadkie	 gatunki	 zwierząt,	 m.in.	 czarny	 bocian,	 perkoz,	
czapla,	wydra	i	borsuk.

	 Na	 terenie	 gminy	 istnieją	 idealne	 warunki	 do	 upra-
wiania	para	–	i	motolotniarstwa.	Na	lotnisku	przeciwpo-
żarowym	w	Rytwianach	znajduje	się	baza	lotników.	Tam	
można	zapoznać	się	z	budową	motolotni,	obejrzeć	modele	
latające	i	zobaczyć	okolicę	z	„lotu	ptaka”.	Zapraszamy	do	
gminy	Rytwiany!

Urząd Gminy Rytwiany 
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
tel. (15) 864 79 30
www.rytwiany.com.pl
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Wójt Grzegorz Forkasiewicz
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 Miasto i gmina Staszów zajmuje 
obszar 225,86 km². W jej skład wcho-
dzi 35 sołectw, które zamieszkuje 26 
tys. 376 osób.  Staszów, uważany za 
jedno z najpiękniejszych miast Kie-
lecczyzny leży na pograniczu Pogó-
rza Szydłowskiego i Niecki Nidziań-
skiej, na południowo - wschodnich 
obrzeżach Gór Świętokrzyskich w malowniczej do-
linie rzeki Czarnej. Nazwę zawdzięcza pierwsze-
mu właścicielowi, którym według legendy był Stasz 
zwany Kmiotkiem z rycerskiego rodu Bogoriów.  
Dziś miasto i gmina Staszów to już nie tylko prężnie roz-
wijający się przemysł siarkowy, ale  teren coraz częściej 
odwiedzany przez turystów. Tylu zabytków oraz cieka-
wych miejsc mogłoby pozazdrościć grodowi nad Czarną 
niejedno polskie miasto.

	 Pierwsza	znana	pisemna	wzmianka	o	Staszowie	poja-
wia	się	w	dokumentach	z	1241	r.	dotyczących	podpalenia	
drewnianego	kościółka	przez	Tatarów.		
	 Prawa	miejskie	Staszów	uzyskał	11	kwietnia	1525	r.	za	
wstawiennictwem	 jego	 ówczesnego	 właściciela	 Hiero-
nima	 Łaskiego.	Współcześnie	 miasto	 pieczętuje	 się	 jego	
herbem	–	 korab.	Gród	nad	Czarną	w	przeszłości,	 pełnił	
ważną	 rolę	kulturalno	 -	 religijną.	Współistniało	 tu	zgod-
nie	pięć	kultur:	katolicy,	arianie,	prawosławni,	protestanci	
i	Żydzi.	Również	pod	względem	przemysłowo	–	gospo-
darczym	Staszów	wyróżniał	się	wśród	pobliskich	miejsco-
wości.	Była	tu	kuźnia	żelazna,	dwa	młyny,	tartak,	folusz,	
wiele	 warsztatów	 rzemieślniczych.	 Staszowskie	 wyroby	
garncarskie	 i	sukiennicze	cieszyły	się	uznaniem	w	Euro-
pie.	Wyrabiano	tu	wspaniałe	szable	zwane	„staszówkami”	
oraz	gliniane	fajki	„stambułki”,	na	które	jeszcze	po	II	woj-
nie	światowej	zgłaszały	zapotrzebowanie	rynki	tureckie.
	 W	1966	r.	w	Grzybowie,	7	km	od	Staszowa	otwarta	zo-
stała	pierwsza	w	Europie	otworowa	kopalnia	siarki.	Tu	też	
po	 raz	 pierwszy	 zastosowano	 eksperymentalną	metodę	
wydobycia	siarki.	Obecnie	Kopalnie	i	Zakłady	Chemiczne	
Siarki	„Siarkopol”	S.A.	z	siedzibą	w	Grzybowie	są	jedyną	
na	świecie	kopalnią	wydobywającą	ten	surowiec.	Znajdu-
je	się	tam	również	stacja	przeładunkowa	i	szeroki	tor	kole-
jowy	Linii	Hutniczo	-	Siarkowej.	Miasto	łączy	z	powodze-
niem	 rolę	 ośrodka	 przemysłowego	 oraz	 turystycznego.	
	 Prawdziwą	 wizytówką	 grodu	 nad	 Czarną	 jest	 usy-
tuowany	 w	 samym	 sercu	 miasta,	 na	 rynku	 zabytkowy	
XVIII	wieczny	Ratusz,	dawne	kramnice.		Obecnie	mieści	
się	tam	Biblioteka	Publiczna	i	restauracja	„Pod	Zegarem”.	
Niezwykle	 cennym	 i	 interesującym	 staszowskim	 zabyt-
kiem	jest	odrestaurowany	gotycki	kościół	św.	Bartłomieja	
z	barokową	kaplicą	„Tęczyńskich”.	Odwiedzając	Staszów	
warto	 także	 zajrzeć	do	Muzeum	Ziemi	 Staszowskiej,	 by	
obejrzeć	ciekawy	zbiór	 judaiców	staszowskich.	Prawdzi-
wa	atrakcję	turystyczną	są	także	leżące	nieopodal	Staszo-
wa	Kurozwęki	z	zespołem	pałacowo-parkowym	z	XIV	w.	
Przejażdżki	 bryczką	 wokół	 pasących	 się	 bizonów,	 mini	
ZOO,	 jazda	 konna,	 loty	 motolotnią	 to	 tylko	 niektóre	
z	atrakcji,	które	z	pewnością		dostarczą	niezapomnianych	
wrażeń.	W	nieodległej	od	Staszowa	wsi	Wiśniowa	znajdu-
je	się	sięgający	pierwszej	połowy	XVIII	w.	pałac	rodziny	

Kołłątajów.	 Obecnie	
w	jego	wnętrzu	mie-
ści	 się	 Szkoła	 Pod-
stawowa	 oraz	 izba	
pamięci	biskupa	Hu-
gona	 Kołłątaja.	 Na-
tomiast	 w	 kościele	
parafialnym,	w	 ścia-
nie	 prezbiterium,	
pod	pamiątkową	 ta-
blicą	 spoczywa	 ser-
ce	 słynnego	 współ-
autora	 Konstytucji	
3	Maja.
	 Staszów	 położo-
ny	 jest	wśród	 rozle-
głych	lasów,	pełnych	
oczek	wodnych,	 nie	
bez	 powodu	 zwany	
często	„małymi	Mazurami”.	Z	roku	na	rok	przyjeżdża	tu	
coraz	więcej	turystów,	którzy	nad	Zalewem	Golejów	znaj-
dują	wspaniałe	warunki	do	plażowania,	kąpieli,	łowienia	
ryb	i	uprawiania	sportów	wodnych.	

	 Ziemia	Staszowska	słynie	także	ze	wspaniałych	i	gdzie	
indziej	 niespotykanych	 potraw,	 jak	 choćby	 wypiekany	
z	mąki	orkiszowej	chleb	z	Jasienia,	„salceson	kurozwęcki”,	
„pasztet	kurozwęcki	z	kwaśnej	kapusty”,	stek	z	mięsa	bi-
zona	rodem	z	Kurozwęk,	„róża	Kołłątaja”	czyli	płatki	róży	
ucierane	 z	 cukrem	 z	 Wiśniowej	 Poduchownej,	 „chałka	
pleciona	z	Woli	Wiśniowskiej”	oraz	„pieczone	pierogi	wi-
gilijne	z	kapustą	i	grzybami”	czy	„prosiak	Stefanek	dziad-
ka	Michała”	ze	Stefanówka.	Przysmaki	te		zyskały	uznanie	
podczas	licznych	konkursów	potraw	regionalnych.

	 Od	 lat	 Staszów	 słynie	 z	 organizacji	 imprez,	 które	 na	
stałe	wpisały	się	już	do	kalendarza	kulturalnego	regionu	
świętokrzyskiego.	 Niezwykle	 uroczysty	 charakter	 mają	
odbywające	się	co	roku	w	sierpniu	Dni	Chleba,	gdzie	pre-
zentowane	są	wyroby	lokalnych	piekarń,	tradycje	i	pieśni	
związane	 z	 pieczeniem	 chleba.	 Tłumnie	 odwiedzane	 są	
także	„Szklarki”.	To	impreza	kulturalno-rekreacyjna,	któ-
rej	towarzyszą	występy	artystyczne,	pokaz	wytopu	szkła,	
wystawy	ekspozycji	 ze	 sztuką	 ludową,	malarstwem,	wi-
kliną.	 „Szklarkom”	 towarzyszą	 zawody	 hippiczne	 pod	
nazwą	 „Świętokrzyska	 Ścieżka	 Huculska”,	 podczas	 któ-
rych	zawodnicy	rywalizują	m.in.	w	ujeżdżaniu	konia	hu-
culskiego	oraz	powożeniu	zaprzęgami.	Warto	wspomnieć	
także	o	imprezie	podczas	której	Kurozwęki	zamieniają	się	
w	miasteczko	rodem	z	Dzikiego	zachodu	(„Dziki	Zachód	
w	 Kurozwękach”)	 czy	 Festiwalu	 Kultury	 Młodzieżowej	
„To	Tu	Festival”,	podczas	którego	młodzi	ludzie	mają	moż-
liwość	zaprezentowania	własnej	twórczości	przed	szerszą	
publicznością.

Serdecznie	zapraszamy	do	Staszowa!

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
tel. (15) 864 83 05, 
fax. (15) 864 83 04, 
e-mail: biuro@staszow.pl
www.staszow.pl

Gmina Staszów

Burmistrz Romuald Garczewski
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Gmina Szydłów
 Gmina Szydłów leży na geologicz-
nym skraju Gór Świętokrzyskich. 
Sam Szydłów rozlokowany jest na 
wapiennych skałach, otoczony pier-
ścieniem murów obronnych i zielo-
nym dywanem sadów śliwkowych. 
Miejsce magiczne, do którego warto 
przyjechać, a potem wracać...

	 Obszar	 gminy	 Szydłów	wynosi	 107	 km2.	W	 jej	 skład	
wchodzi	16	miejscowości	sołeckich	zamieszkanych	przez	
5.040	mieszkańców:	Brzeziny,	Gacki,	Grabki	Duże,	Jabło-
nica,	Korytnica,	Kotuszów,	Mokre,	Osówka,	Potok,	Potok	
Rządowy,	Rudki,	Solec,	Szydłów,	Wola	Żyzna,	Wolica,	Wy-
mysłów.	Sam	Szydłów	liczy	zaledwie	1.100	mieszkańców.
	 Gmina	jest	idealnym	miejscem	do	wypoczynku	i	upra-
wiania	 turystyki.	 W	 kilku	 miejscowościach	 –	 przede	
wszystkim	w	Korytnicy	 i	Kotuszowie	znajduje	 się	kilka-
dziesiąt	 gospodarstw	 agroturystycznych,	 gdzie	 w	 ciszy	
i	spokoju	można	wypoczywać	na	łonie	natury,	korzystając	
przy	tym	z	miejscowych	atrakcji.	Na	gości	czeka	także	Ho-
tel	 „Cztery	Wiatry”	 ze	 170	miejscami	noclegowymi	 i	bo-
gatym	 zapleczem	 rekreacyjnym.	 Bezpośrednie	 sąsiedz-
two	 największego	 zbiornika	wodnego	w	województwie	
świętokrzyskim	 –	 zalewu	 Chańcza,	 sprzyja	 uprawianiu	
wszelkiego	rodzaju	sportów	wodnych,	wędkarstwa	i	wy-
poczynku	na	plaży.	Okoliczne	lasy	czekają	na	amatorów	
grzybów	i	aktywnego	wypoczynku.

	 Kiedy	 już	 znajdziemy	 odpowiednią	 do	 naszych	 po-
trzeb	 kwaterę	warto	wybrać	 się	 na	 zwiedzanie	miejsco-
wych	atrakcji	–	przede	wszystkim	Szydłowa	ale	w	innych	
miejscowościach	 także	 znajdują	 się	 „perełki”	 warte	 od-
wiedzenia.
	 Szydłów	zwany	jest	często	„polskim	Carcassonne”.	Po-
równanie	do	tego	francuskiego	miasta	wzięło	się	stąd,	iż	w	
Szydłowie	zachował	się	do	dzisiaj	średniowieczny	układ	
urbanistyczny	wraz	z	wieloma	zabytkami.	W	 istocie	 jest	
to	 praktycznie	 jedyna	miejscowość	w	 Polsce	 środkowo-
wschodniej,	gdzie	zachowały	się	w	tak	dobrym	stanie	ka-
mienne	mury	obronne.	
	 Szydłów	 był	 niegdyś	miastem	 i	 to	miastem	mającym	
500	–	600	lat	temu	duże	znaczenie.	Prawa	miejskie	uzyskał	
na	pewno	przed	1329	rokiem.	W	połowie	XIV	wieku	król	
Kazimierz	 Wielki	 rozbudował	 gród,	 otoczył	 go	 murem	
obronnym	 z	 trzema	 bramami,	 wzniósł	 zamek	 i	 okazały	
kościół.	O	znaczeniu	i	świetności	Szydłowa	w	owych	cza-
sach	świadczą	chociażby	wielokrotne	pobyty	królów	m.in.	
Kazimierza	Wielkiego	i	Władysława	Jagiełły.

	 Świadków	tamtych	czasów	możemy	podziwiać	dzisiaj.	
Warto	pospacerować	chodnikiem	na	murach	obronnych,	
zwiedzić	 XIV-wieczne	 ruiny	 zamku,	 Skarbczyk,	 monu-
mentalną	Bramę	Krakowską	i	tajemnicze	kościoły	Wszyst-
kich	Świętych	i	św.	Władysława.	Ciekawym	obiektem	jest	
synagoga	 z	 XVI	wieku	 –	 jedna	 z	 najstarszych	murowa-
nych	bożnic	w	Polsce.	
	 W	Szydłowie	organizowane	są	liczne	imprezy	plenero-
we	i	kulturalne.	Do	największych	należy	„Święto	Śliwki”	
pod	 koniec	 sierpnia,	 podczas	 którego	 prezentowanych	

jest	 kilkanaście	 od-
mian	 owoców.	 Śliw-
ki	 można	 degusto-
wać,	 tak	 samo	 jak	
i	wszelkiego	 rodzaju	
przetwory	 z	 tych	
owoców.	 W	 trakcie	
imprezy	 prezento-
wany	 jest	 starodaw-
ny	 pokaz	 suszenia	
śliwek	 „na	 laskach”.	
Nie	 brakuje,	 rzecz	
jasna,	miejscowej	śli-
wowicy,	 która	 szyb-
ko	 zyskuje	 uznanie,	
nie	 mniejsze	 niż	 śli-
wowica	z	Łącka.	
		 Kolejną,	 dużą	
imprezą	 jaka	 odby-
wa	 się	 w	 Szydłowie	
jest	 Turniej	 Rycerski	
o	Miecz	Króla	Kazimierza	Wielkiego.	Można	wtedy	podzi-
wiać	kolorowe	parady	wzdłuż	murów	obronnych,	 efek-
towne	walki	rycerskie	na	wszelkiego	rodzaju	broń	białą,	
pokazy	kaskaderów	konnych,	teatr	ognia,	bitwę	o	zamek,	
pokazy	 strzeleckie	z	 łuków	 i	kusz,	pokazy	 ręcznej	broni	
palnej	i	artyleryjskiej.

	 	W	Szydłowie	odbywają	się	najstarsze	w	Polsce	Uliczne	
Biegi	Sylwestrowe.	W	zawodach	od	lat	rywalizują	najlepsi	
biegacze	krajowi,	a	także	z	Ukrainy	i	Białorusi.	Corocznie,	
30	grudnia	w	imprezie	bierze	udział	300	–	400	zawodni-
ków	w	 różnych	 kategoriach	wiekowych.	Coraz	 bardziej	
znane	stają	się	mniejsze	wydarzenia	kulturalne:	plenery	
malarskie	z	udziałem	studentów	ASP	z	Warszawy	i	Kra-
kowa,	międzynarodowe	plenery	rzeźbiarskie	w	drewnie,	
Spotkania	z	Kulturą	Żydowską	a	także	Filmowe	Noce	na	
Zamku.

	 Szydłów	 nie	 jest	 oczywiście	 jedyną	 atrakcją	 na	 tury-
stycznej	mapie	gminy.	W	Kotuszowie	 i	Potoku	zwiedzić	
można	 ciekawe	 XVI-wieczne	 kościoły.	W	Grabkach	Du-
żych	znajduje	się	niezwykle	interesujący,	orientalny	pała-
cyk	zbudowany	na	wzór	turecki	w	1742	roku.	Miłośników	
przyrody	zaciekawią	pomnikowe	drzewa	w	Kotuszowie	
i	Grabkach,	a	geologów	–	amatorów	z	pewnością	zainte-
resują	odsłonięcia	geologiczne	i	nieczynne	kamieniołomy	
rozsiane	po	środkowej	części	gminy.	Warte	obejrzenia	są	
także	jaskinie	w	Szydłowie,	które	według	podań	zamiesz-
kiwał	legendarny	zbój	Szydło.
	 Gmina	Szydłów	zabytkami	i	śliwkami	stoi.	Mury	miej-
skie	 z	 blankami,	 Brama	 Krakowska	 będąca	 symbolem	
Szydłowa,	zamek	wraz	ze	Skarbczykiem	i	bramą	zamko-
wą,	gotyckie	kościoły,	synagoga.	A	wokół	sady	aż	po	ho-
ryzont,	wiosną	białe	od	kwiatów,	w	 sierpniu	 i	wrześniu	
pełne	soczystych	owoców...

Urząd Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
tel.: (41) 354 51 25
gmina@szydlow.pl
www.szydlow.pl

Wójt Jan Klamczyński
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Zalew nad Czarną w Staszowie Ratusz w Staszowie

Zbiornik wodny w Budziskach - Żwirownia

Pałac w WiśniowejPałac w Kurozwękach - dziedziniec

Plaża w GolejowieRynek w Osieku nocą
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Klasztor pokamedulski w Rytwianach

Centrum kultury w Łubnicach

Kopiec Kościuszki

Kościół w Strzegomiu

Bitwa o szydłowski zamek podczas XII Międzynarodowego 
Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego

Panorama gminy Bogoria

Orientalny pałac w Grabkach

Nowoczesny Rynek - Plac Uniwersału Połanieckiego




