
UCHWAŁA NR XLIX/25/18
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.

Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz art. 4b ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz §1 ust. 1 oraz § 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu 
miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach 
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 310) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia wystąpić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego z wnioskiem wraz z uzasadnieniem o nadanie miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.

§ 2. Treść wniosku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/25/18

Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 7 marca 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

za pośrednictwem

Wojewody Świętokrzyskiego

Wnioskodawca: Rada Gminy Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Na podstawie art. 4 ust. 4 , art. 4b ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz.1875) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 sierpnia 2001 r. w sprawie 
trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania 
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich 
władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.310) przekazuje wniosek 
o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia wraz z załącznikami.

WNIOSEK
o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia w województwie świętokrzyskim

Biorąc pod uwagę jednorodny układ osadniczy i przestrzenny, względy historyczne oraz więzi społeczne 
i gospodarcze, zapewniające zdolność do wykonywania zadań publicznych proszę o :

1. Zaakceptowanie wniosku Rady Gminy Nowa Słupia o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia.

2. Utworzenie w miejsce jednostki samorządowej Gminy Nowa Słupia – Gminę i Miasto Nowa Słupia.

Uzasadnienie

Za nadaniem miejscowości Nowa Słupia statusu miasta przemawiają przesłanki wymienione w art. 4, 
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875), zgodnie z którymi miasto tworzy się 
na terenie zurbanizowanym, o przewadze ludności nierolniczej, posiadającym odpowiedni potencjał  
gospodarczy i odpowiednio ukształtowaną infrastrukturę w sferze urządzeń komunalnych i komunikacyjnych.

Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy

Nowa Słupia jest miejscowością położoną w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Status 
miasta Nowa Słupia posiadała przez 518 lat, od 1351 r. do 1869 r. Mieszkańcy nigdy się nie pogodzili z faktem 
utraty praw miejskich. W związku z czym pragniemy przywrócić miejscowości Nowa Słupia jej dawny prestiż 
i tradycje miejskie, dlatego zwracamy się z wnioskiem o nadania statusu miasta miejscowości Nowa Słupia. 
Inicjatywę Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi popierają mieszkańcy, którzy podczas przeprowadzonych 
konsultacji społecznych poparli wniosek o nadanie miejscowości praw miejskich. Mieszkańcy w nadaniu praw 
miejskich widzą nie tylko sprawiedliwość dziejową i przywrócenie historycznych praw miejskich, ale także 
szansę rozwoju dla swojej miejscowości.

Za przywróceniem praw miejskich przemawiają następujące przesłanki:

Nowa Słupia - stolica gminy jest centrum usługowo-handlowym zarówno dla mieszkańców gminy jak i dla 
turystów odwiedzających Góry Świętokrzyskie. Nowa Słupia zlokalizowana jest u podnóża Góry Święty Krzyż 
stanowi jeden z najważniejszych punktów turystycznych w Górach Świętokrzyskich. Początki osadnictwa na 
tym obszarze sięgają II w p.n.e. i związane są z hutnictwem żelaza. Od czasów średniowiecza rozwój Nowej 
Słupi związany jest z ruchem pielgrzymkowym w kierunku na Święty Krzyż. 

Miejscowość Nowa Słupia słynie z odbywającej się dorocznie imprezy zwanej "Dymarki Świętokrzyskie", 
w czasie których organizowany jest pokaz wytopu żelaza z rudy metodą stosowaną przeszło 2000 lat temu. 

Id: F6A6C345-EA5E-499C-8DD0-B43CEA92ACFC. Podpisany Strona 1



W ciągu dwóch dni imprezy Nową Słupię odwiedza ok. 30 tysięcy turystów i gości z kraju i zagranicy.

Największymi atrakcjami turystycznymi na terenie Nowej Słupi są:

1. Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi.

2. Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi.

3. Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi.

4. Figura pielgrzyma „Emeryk” w Nowej Słupi.

5. „Droga królewska” prowadząca z Nowej Słupi poprzez las na Św. Krzyż.

6. Stacje drogi krzyżowej usytuowane poczynając od Kościoła w Nowej Słupi, poprzez ul. Świętokrzyską, las 
i „Drogę Królewska” na szczyt Św. Krzyża.

7. Dom Opatów Świętokrzyskich tzw. „Opatówka”.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Nowej Słupi stanowią: 

·Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone prze Powiat Kielecki

·Pensjonat

·Dom Noclegowy

·Restauracja

·Kawiarnia

·Pizzeria

·Bar typu „Kebab”

·Obiekty typu Gospodarstwo Agroturystyczne – 9 szt.

Nowa Słupia jest dużym lokalnym węzłem drogowym stąd też nie ma kłopotu z dotarciem do gminy. 
Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: nr 751 z Suchedniowa do Ostrowca Świętokrzyskiego, nr 756 ze 
Starachowic do Stopnicy i nr 753 z Nowej Słupi do Woli Jachowej i dalej drogą nr 74 do Kielc. Ci którzy 
przyjeżdżają w Góry Świętokrzyskie pociągiem mogą dojechać autobusami PKS lub prywatnymi BUS-ami 
z Kielc (36 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (26 km) lub Starachowic (25 km). 

Uruchomiona została także linia miejska 207 Rudki - Nowa Słupia-Kielce, Kielce – Nowa Słupia-Rudki.

 Nowa Słupia jest głównym węzłem szlaków pieszych w Górach Świętokrzyskich. 

Swoją siedzibę w Nowej Słupi ma: Rada Gminy, Wójt Gminy, Urząd Pocztowy. Zadania publiczne gminy, 
w tym obsługę 9750 mieszkańców gminy (stan na 2017 r.) wykonuje Urząd Gminy z  80 osobowym stanem 
zatrudnienia.

O  poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego tej miejscowości dowodzi różnorodność instytucji 
i podmiotów świadczących usługi dla mieszkańców.

Na terenie Nowej Słupi swoje siedziby mają liczne stowarzyszenia i organizacje społeczne:

·Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi

·Koło Łowieckie „Łagów” z siedzibą w Nowej Słupi

·Gminne Koło Pszczelarzy w Nowej Słupi

·Stowarzyszenie Agroturystyki „Łysogóry”

·Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”

·Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Góry Świętokrzyskie”

·Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK”

·Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i młodzieży – ich rodzin i opiekunów 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Nadzieja”

·Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
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·Stowarzyszenie Aktywni i Zdrowi „NOVUM”

·Stowarzyszenie Sportowe „Pantera”

Na terenie Nowej Słupi działają placówki oświatowe:

·szkoła podstawowa:

- z pełnowymiarową halą sportową (na hali mogą się odbywać zajęcia sportowe dla kilku klas jednocześnie. 
Z obiektu korzystają uczniowie Zespołu Szkół, uczniowie innych szkół funkcjonujących na terenie gminy, 
dzieci, młodzież i dorośli z gminy oraz miejscowości okolicznych gmin.

- nowoczesnym placem zabaw.

·gimnazjum,

·publiczne przedszkole,

·ponadgimnazjalny zespół szkół z technikum i liceum

Jednostki oświatowe są dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy, multimedialny, sportowy, pomoce 
dydaktyczne oraz książki i czasopisma.

Obsługę administracyjną i finansowo-księgową tych oraz pozostałych placówek oświatowych w gminie 
sprawuje Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi jako centrum usług 
wspólnych.

Opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom Nowej Słupi i gminy publiczny zakład opieki zdrowotnej:

·Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi, który zatrudnia jednego 
internistę, dwóch pediatrów oraz jedną położną i cztery pielęgniarki, w tym dwie środowiskowe i jedną 
higienistkę, 

W placówce zakład świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz opiekę stomatologiczną. 
Dodatkowo w zakładzie w Nowej Słupi funkcjonuje gabinet ginekologiczny. Raz w miesiącu można 
skorzystać z wizyty u dietetyka, cztery razy w miesiącu wizyty u psychologa i dwa razy w miesiącu 
skorzystać z badań USG. Ponadto w placówkach przeprowadzane są doraźne badania: słuchu, wzroku, 
DOPPLER (USG kończyn dolnych i tętnic szyjnych), itp.

W ośrodkach działa również diagnostyka medyczna tj. punkt pobrań krwi. 

W Nowej Słupi stacjonuje mobilny punkt ratownictwa medycznego.

W Nowej Słupi w ciągu każdego roku organizuje bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 
50—69 lat (6-8 w ciągu roku).

Oprócz tego w SPGZOZ w Nowej Słupi działa Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji 
Zdrowia. 

Na terenie Nowej Słupi zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

W Nowej Słupi funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna, która swoją działalność prowadzi od 
1945r. 

W Nowej Słupi funkcjonuje filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach oraz Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Nowej Słupi – Punkt Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach. 

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonuje Ochotnicza Straż Pożarna będąca jednostką 
zarejestrowaną w Krajowym Systemie Ratownictwa. 

Instytucje otoczenia finansowego w Nowej Słupi reprezentowane są przez Bank Spółdzielczy 
w Ostrowcu Świętokrzyskim O/Nowa Słupia z bankomatem oraz firmy ubezpieczeniowe i pośrednictwa 
finansowego. 

Instytucje, podmioty gospodarcze a także organizacje społeczne są w większości skupione i funkcjonują 
w centrum Nowej Słupi, wokół Rynku.
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Ta charakterystyczna cecha skupienia w centrum miejscowości usług handlu i instytucji jest dowodem 
pielęgnowania przez mieszkańców historii i tradycji.

Nowa Słupia wyposażona jest praktycznie w pełną infrastrukturę techniczną. Miejscowość jest w 100% 
zwodociągowania i skanalizowana. Miejscowość ma dostęp do Internetu.

Układ urbanistyczny i komunikacyjny Nowej Słupi jest typowy dla małomiasteczkowych układów 
przestrzennych. W centrum znajduje się Rynek.  Miasto miało charakter wielodrożnicowej widlicówki, z osią 
na linii wschód-zachód, w części wschodniej zakończoną wydłużonym placem targowym z trzema 
odchodzącymi traktami.

Układ ten został zachowany przy lokowaniu miasta w poł. XIV w., którego życie gospodarcze wyznaczały 
rolnictwo, hodowla, rzemiosło i handel podporządkowany całkowicie klasztorowi świętokrzyskiemu.

W układzie przestrzennym dominowała stale zabudowa drewniana, wyróżniał się w nim kościół parafialny 
Św. Wawrzyńca. Należy podkreślić, że do dziś zachował się niemal nie zmieniony średniowieczny układ 
urbanistyczny tej miejscowości. Do dziś przetrwały tu także nieliczne już, typowe zagrody 
z charakterystyczną sienią przejazdową, prowadzącą zarówno do domu mieszkalnego jak też  w obręb 
zabudowy gospodarczej. Dla jego ochrony wyznaczono granice stref ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „E” 
i „K” oraz sformułowano szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające m. in. możliwości przebudowy 
obecnej zabudowy Nowej Słupi.

Sposób zagospodarowania centrum miejscowości nosi cechy charakterystyczne dla przestrzeni miejskich: 
utwardzone place publiczne, parkingi, ciągi komunikacyjne i piesze, oświetlenie ulic i placów, odpowiednie 
odwodnienie, brak zabudowań związanych z produkcją rolniczą. Stan zabudowy w miejscowości ocenia sią 
jako dobry.

Kluczowe inwestycje w Nowej Słupi z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej 
w perspektywie czasowej do 2020 roku.

·Przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi w ramach projektu „Rozbudowa 
i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im M. Radwana w Nowej Słupi”.  
w ramach Osi Priorytetowej VII "Sprawne usługi publiczne" Działania 7.2. "Rozwój potencjału 
endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów RPOWŚ na lata 2014-2020 dla 
projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego"

Całkowity koszt projektu wynosi 10 244 916,00 zł.  Kwota dofinansowania wynosi 7 079 820,00 zł. 
Pozostała część projektu stanowi wkład własny 1 249 380,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 
1 915 716,00 zł stanowiący niekwalifikowaną część kosztów.

Projekt zakłada rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej 
Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które mają zapewnić poznawanie historii pradawnych 
hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, przekaz wiedzy, budowany nastrój 
i symbolikę. Niektóre zagadnienia i treści związane ze starożytną historią Gór Świętokrzyskich zostaną 
wyeksponowane na kilku spójnych ścieżkach edukacyjnych. Nowe Muzeum na 60. lecie powstania placówki.

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Zakres rzeczowy 
inwestycji obejmuje: instalację urządzeń odzysku ciepła, modernizację instalacji C.O., montaż powietrznej 
pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznych, termoizolację budynku, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej.  Budynki objęte termomodernizacją w Rudkach to: przedszkole, ośrodek zdrowia, dom kultury, 
zespół szkół, klub sportowy, natomiast w Nowej Słupi budynek po posterunku Policji z przeznaczeniem na 
nową siedzibę GOPS.

Całkowity koszt inwestycji to: 5.556.167,91 zł z czego dofinansowanie dla Gminy wynosi 
4.637.006,30 zł zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – 5.455.301,53 zł.  

·Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z działania ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego’’ realizowany był dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich.  

Złożony przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” projekt pn. „Ochrona i promocja 
wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich w Nowej Słupi otrzymał dotację z RPOWŚ  w wysokości ponad 13 milionów zł. 
Całkowita wartość planowanego zadania to ponad 21 milionów zł.   
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·Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej 
infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 4 zadań:

Zadanie 1: Opatówka – adaptacja wnętrza i zagospodarowanie terenu wokół obiektu dla celów 
turystycznych

Zadanie 2: Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi – wyposażenie obiektu turystycznego 
o nowe atrakcje

Zadanie 3: Adaptacja poddasza, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury 
w Rudkach wraz z zakupem sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego potrzebnego do prowadzenia 
bieżącej działalności kulturalnej

Zadanie 4: Przygotowanie projektu i wykonanie pasażu (drewnianej infrastruktury) nawiązującej do 
tradycji i turystycznego charakteru miejscowości w Nowej Słupi na ul. Świętokrzyskiej (pasaż będzie koło 
muzeum).

Całkowity koszt inwestycji to: 2.016.405,25 zł z czego dofinansowanie dla Gminy wynosi 
1.611.362,20 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji – 2.014.202,75 zł.  

·Budowa  Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi.

W założeniu, obiekt ma łączyć funkcję wystawienniczą i edukacyjną. Poza ekspozycją, w centrum 
odbywałyby się warsztaty przyrodnicze. Działka, na której ma powstać budynek ma ponad hektar. Dzięki 
temu, obok budynku będą mogły powstać ścieżki edukacyjne. Nowy budynek z wyposażeniem może 
kosztować ponad 20 milionów złotych.

·W dniu 13.10.2017r. z działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Gmina Nowa Słupia 
złożyła wniosek pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.398.384,00 zł 
z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.245.056,06 zł.

·„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska 
do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi 991.694,74 zł, 
z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 743.771,06 zł

Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności w miejscowości Nowa Słupia wg stanu na 
dzień 31.12.2017 r.  

Miejscowość Nowa Słupia ogółem zamieszkuje w 1375 mieszkańców.

Liczba ludności ogółem:1375

w tym: kobiet: 709, mężczyzn: 666.

Liczba dzieci i młodzieży do 18 lat: 245

Dorośli: 1130

Liczba kobiet w wieku 20-60 lat: 376

Liczba kobiet powyżej 60 lat: 185

Liczba mężczyzn w wieku 20-65 lat: 438

Liczba mężczyzn powyżej 65 lat: 93
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Powierzchnia obrębów dla jednostki ewidencyjnej Nowa Słupia, wg stanu na dzień 10.01.2018 r., 
w tym ogólna powierzchnia obrębu 0010 Nowa Słupia, ogólna powierzchnia w hektarach do części 
setnej dla obrębu 0010 Nowa Słupia i ogólna powierzchnia obrębów wchodzących w skład gminy Nowa 
Słupia.

Ogólna powierzchnia obrębu 0010 Nowa Słupia wynosi 1397,1267 ha.

Ogólna powierzchnia w hektarach do części setnej dla obrębu 0010 Nowa Słupia wynosi 1397,13 ha.

W skład gminy Nowa Słupia wchodzą następujące obręby:

Obręb 0001 Bartoszowiny o ogólnej powierzchni 193,0899 ha

Obręb 0002 Baszowice o ogólnej powierzchni 376,4191 ha

Obręb 0003 Cząstków o ogólnej powierzchni 278,7950 ha

Obręb 0004 Dębniak o ogólnej powierzchni 200,5167 ha

Obręb 0005 Dębno o ogólnej powierzchni 585,8574 ha

Obręb 0006 Hucisko o ogólnej powierzchni 78,0400 ha

Obręb 0007 Jeleniów o ogólnej powierzchni 1101,0972 ha

Obręb 0008 Jeziorko o ogólnej powierzchni 905,0481 ha

Obręb 0009 Mirocice o ogólnej powierzchni 432,7406 ha

Obręb 0010 Nowa Słupia o ogólnej powierzchni 1397,1267 ha

Obręb 0011 Paprocice o ogólnej powierzchni 168,7018 ha

Obręb 0012 Pokrzywianka o ogólnej powierzchni 284,8759 ha

Obręb 0013 Rudki o ogólnej powierzchni 137,7497 ha

Obręb 0014 Serwis o ogólnej powierzchni 473,8763 ha

Obręb 0015 Skały o ogólnej powierzchni 238,1814 ha

Obręb 0016 Sosnówka o ogólnej powierzchni 189,6269 ha

Obręb 0017 Stara Słupia o ogólnej powierzchni 820,6441 ha

Obręb 0018 Trzcianka o ogólnej powierzchni 244,9878 ha

Obręb 0019 Włochy o ogólnej powierzchni 281,6318 ha

Obręb 0020 Wólka Milanowska o ogólnej powierzchni 188,1090 ha

Ogólna powierzchnia gminy Nowa Słupia wynosi 8577,1154 ha.

Szacunkowe koszty jednorazowe i stałe wprowadzania proponowanej zmiany

Zmiana statusu nie spowoduje stałych kosztów. Jednorazowe koszty związane z wymianą pieczęci, 
szyldów itp. szacowane są na ok. 10 000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż granice miasta będą pokrywać się 
z granicami istniejącego obrębu ewidencyjnego Nowa Słupia, nie przewiduje się utworzenia  nowej jednostki 
ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków.
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Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Słupia Nr XLII/72/17 z dnia 6 października 2017 r, w sprawie 
ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta oraz na 
podstawie Zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 
kalendarza czynności konsultacyjnych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta, 
przeprowadzono konsultacje społeczne wśród mieszkańców gminy Nowa Słupia dotyczące nadania statusu 
miasta miejscowości Nowa Słupia.

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Nowa Słupia dotyczących 
wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia.

Wyniki konsultacjiLp. Nazwa sołectwa Liczba osób 
uprawionych 
do głosowania

Liczba osób 
biorących 

udział 
w konsultacjach

Liczba 
głosów 
„za”

Liczba 
głosów 

„przeciw”

Liczba głosów 
„wstrzymuje 

się”
1. 2 3 4 5 6 7

1. Bartoszowiny 218 14 12 - 2

2. Baszowice 304 32 31 1 -

3. Cząstków 390 32 31 1 -

4. Dębniak 194 21 21 - -

5. Dębno 409 32 32 - -

6. Hucisko 76 15 15 - -

7. Jeleniów 529 27 25 2 -

8. Jeziorko 628 30 28 1 1

9. Milanowska 
Wólka

190 19 16 3 -

10. Mirocice 442 19 19 - -
11. Nowa Słupia 1168 110 101 9 -
12. Paprocice 163 9 9 - -
13. Pokrzywianka 270 13 13 - -
14. Rudki 1274 34 31 2 1
15. Serwis 271 18 18 - -
16. Skały 142 23 23 - -
17. Sosnówka 425 19 18 1 -
18. Stara Słupia 778 43 37 4 2
19. Trzcianka 150 22 22 - -
20. Włochy 192 21 21 - -

Ogółem 8213 553 523 24 6
Wyniki konsultacji w Gminie Nowa Słupia:

W konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 01.01.2018 r. – 28.02.2018 r. we wszystkich 
miejscowościach gminy Nowa Słupia, w formie składania podpisów na listach konsultacyjnych, wzięło udział  
553 co stanowi 6,73% uprawionych. 

1) Liczba głosów „za” wynosi  523 co stanowi 94,58%
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2) Liczba głosów „przeciw” wynosi  24 co stanowi 4,34%

3) Liczba głosów „wstrzymuje się” wynosi  6 co stanowi 1,08%

Wyniki konsultacji w miejscowości Nowa Słupia:

W konsultacjach wzięło udział 110 osób, na 1168 uprawionych, co stanowi 9,42%

1) Liczba głosów „za” wynosi 101 , co stanowi 91,82%

2) Liczba głosów „przeciw” wynosi 9 , co stanowi 8,18%

3) Liczba głosów „wstrzymuje się” wynosi 0 , co stanowi 0%

Informacje opracowano na podstawie list konsultacyjnych sporządzonych dla poszczególnych sołectw.

Spełnienie kolejnych przesłanek przemawiających za nadaniem statusu miasta miejscowości Nowa Słupia 
określają załączniki do niniejszego wniosku.

Rada Gminy wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie uwzględniające przesłanki historyczne, 
aktualny stan sfery społecznej i infrastruktury technicznej miejscowości Nowa Słupia – stanowić będzie 
ważny element w podjęciu pozytywnej decyzji. Przywrócenie statusu miasta byłoby zatem spełnieniem 
dążeń i aspiracji miejscowej ludności.
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Załącznik Nr 1 do Wniosku

Zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność danych, o których mowa w art. 1 pkt 3,
z operatem ewidencyjnym.
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Załącznik Nr 2 do Wniosku

Uchwała Nr XXXIII/6/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Słupia.
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Załącznik Nr 3 do Wniosku

Uchwała Nr XLII/72/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia
konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.

Id: F6A6C345-EA5E-499C-8DD0-B43CEA92ACFC. Podpisany Strona 1



Id: F6A6C345-EA5E-499C-8DD0-B43CEA92ACFC. Podpisany Strona 2



Id: F6A6C345-EA5E-499C-8DD0-B43CEA92ACFC. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 4 do Wniosku

 Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności
konsultacyjnych dotyczących nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.
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Załącznik Nr 5 do Wniosku

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2017
Wójta z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności konsultacyjnych dotyczących
nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.
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Załącznik Nr 6 do Wniosku

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2017
Wójta z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności konsultacyjnych dotyczących
nadania miejscowości Nowa Słupia statusu miasta.
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Załącznik Nr 7 do Wniosku 

Uchwała Nr XLIX/24/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Nowa Słupia
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Załącznik Nr 8 do Wniosku

Mapa topograficzna w skali 1:25.000
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Załącznik Nr 9 do Wniosku 

 Opinia Głównego Geodety Kraju potwierdzająca przebieg dotychczasowych granic gminy.
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Załącznik Nr 10 do Wniosku

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – Zaświadczenie o braku planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z Uchwałą Nr V/29/00 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia
22 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Słupia (wersja elektroniczna) oraz Uchwałą Nr XXI/26/16 Rady Gminy
Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania gminy Nowa Słupia” (studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia w wersji elektronicznej)
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Załącznik Nr 11 do Wniosku

Rys historyczny miejscowości Nowa Słupia

Nazwa osady – pierwotnie z łacińska slupp – nawiązywać może do osady oznaczonej obronną wieżą lub 
granicznym słupem. Takie oznaczenie mogło być drogowskazem dla pielgrzymów wędrujących do Sanktuarium 
na Świętym Krzyżu.

Czasu lokacji Nowej Słupi jako osady nie znamy, ale należy przypuszczać, że nastąpiła ona między 1269 – 
1351r.  Według ks. Gackiego król Kazimierz Wielki w roku 1351 w Szydłowie na prośbę opata Świętosława 
i braci zakonu Św. Benedykta wszystkie wsie i miasto Słupię Nową przenosi z prawa polskiego na prawo 
niemieckie, zwane średzkim i tym jednocześnie stwierdza miejskość naszej miejscowości. Kazimierz Wielki 
przez cały okres panowania dbał o zagospodarowanie ziem polskich na terenie całego Królestwa, a szczególnie 
na północno – wschodniej stronie Łysogór.

Czynnikiem miastotwórczym był handel. Tam, gdzie rozwijał się handel, rosła zamożność mieszczan, 
przybywało obiektów kulturalnych i rozwijała się kultura. Życie gospodarcze wiązało się nierozerwalnie 
z klasztorem i podążającymi do niego pątnikami. Miejscowość była własnością opata, to on decydował o ilości 
karczm, młynów, jatek mięsnych. Miasto żyło jakby w cieniu klasztoru. Aby podnieść jeszcze bardziej status 
miasta Słupia Nowa, król Władysław Jagiełło w 1405r. nadał miejscowości prawo organizowania 
cotygodniowych targów w każdy czwartek.

Wieki XV i XVI były najlepszym okresem rozkwitu gospodarczego i kulturalnego Rzeczpospolitej. Wzrosło 
zapotrzebowanie na produkty rolno – spożywcze. Posiadacze ziemscy zwiększyli produkcję rolną, w związku 
z czym nastąpił rozkwit gospodarczy, zwiększyła się liczba ludności. Wzrosło znaczenie miast, rzemiosła 
i handlu.

Według ks. Józefa  Gackiego „Miasto Słupia w 1475 roku miało 58 domów, dwór zakonny, folwark, dwie 
sadzawki, dwa młyny wodne i wiatrak, sad zawierający 500 drzew rodzących gruszki i jabłka, łaźnie”.  A w 
1510 r znajdowało się już tutaj 5 młynów na 12 kół wraz z wiatrakiem. W 1571 r pracowało już 
17 rękodzielników, 3 czeladników, ponadto 13 chałupników i 5 gorzelników, zaś 7 lat później – 
21 rękodzielników. W 1589 r odnotowano 4 kuźnie kowalskie, 4 warsztaty szewskie, 3 piekarzy, 3 krawców, 
2 prasołów (handlarze solą)i 6 gorzelników.

Wielkie znaczenie dla miasta Słupia Nowa miała jedyna droga, która wiodła do sanktuarium. Tłumy ludzi 
należało przenocować, wyżywić i udzielić im pomocy medycznej - to też spowodowało rozwój miasta. Już 
w latach 1453- 1469 miasto utrzymywało podwody z Łagowem, Waśniowem, Bodzentynem, Wąchockiem, 
a nawet z Szydłowcem.

W XV i XVI w wzrosła zamożność mieszkańców. Miasto zaczęło się rozwijać wzdłuż drogi na Św. Krzyż 
i w kierunku Opatowa, przez co zmienił się kształt miasta z placowego na ulicowy. Powstawały coraz to nowsze 
zagrody, czego wynikiem była konieczność budowy zagród w polach i wydzieleniu do nich nowych dróg 
dojazdowych, które z czasem przekształcono w uliczki.

Opat Michał Maliszewski ufundował i uposażył na przedmieściu Nowej Słupi szpital i kościół p.w. św. 
Michała, który miał służyć biednym i chorym. W 1677 r nastąpiła konsekracja trzech ołtarzy: NMP i św. 
Michała, Anioła Stróża i św. Katarzyny. Drewniany kościół składał się z kwadratowej nawy, prezbiterium, 
zakrystii, kaplicy NMP. W latach 60. XVII w kościół musiał znajdować się w złym stanie skoro opat Antoni 
Karski  rozpoczął budowę nowego, murowanego kościoła z probostwem. W czasie prac budowlanych opat 
zmarł, roboty przerwano, a w połowie XIX w rozebrano do fundamentów. Budynek plebani po pewnym czasie 
wykończono i w 1807 r otworzono tu szkołę podwydziałową.

W latach 20. XVII w opat Bogusław Radoszewski, aby polepszyć byt mieszkańców Słupi Nowej, wydzielił 
ze swoich dóbr, w tak zwanym ogrodzie opackim, obszar ziemi na wybudowanie przedmieścia, które nazwał 
Radoszowem na swoją cześć.

W latach 1622 – 1625 i 1652 – 1654 nawiedziły Słupię Nową jak i cały teren Rzeczpospolitej epidemie, które 
zdziesiątkowały liczbą mieszkańców. Te niekorzystne zjawiska zostały gwałtownie pogłębione przez 
pustoszące kraj wojny. „Potop” szwedzki  był dla Polski największą do tej pory wojną, rzutującą na całe 
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stulecia, zważywszy  na jej skutki dla gospodarki i kultury. Jakby tych nieszczęść było mało w 1666 r wybucha 
wielki pożar, w którym spłonęła większa część miasta. Pożarowi uległ też drewniany kościół. Dzięki pomocy 
klasztoru stopniowo odbudowano domy w mieście. Staraniem ówczesnego plebana i benedyktyna Macieja 
Sekulskiego w 1678 r ukończono budowę  nowego kościoła po wezwaniem św. Wawrzyńca.

Aby poprawić gospodarczo opactwo i miasteczko, król Stanisław Poniatowski w 1787 r na prośbę opata, 
potwierdził przywileje swoich poprzedników i nadał Słupi Nowej trzy nowe jarmarki.  Handel był przywilejem 
miast  i jednym z czynników odróżniających je od wsi.

W wyniku trzeciego rozbioru Polski Słupia Nowa znalazła się w zaborze austriackim, a potem jeszcze 
dwukrotnie zmieniała przynależność państwową.

Słupia Nowa była miastem rządowym. Na jej czele stał burmistrz, który do pomocy miał dwóch ławników, 
mianowanych spośród miejscowych obywateli, mających własne nieruchomości. Burmistrzem czy kasjerem 
mógł zostać tylko ten obywatel miasta, który posiadał nieruchomość oraz był w stanie wpłacić kaucję 
w wysokości zależnej od wielkości miasta i zamożności obywatela.

Słupia Nowa była zaliczana do małych miast o niewielkich dochodach, a dochodami kasy miejskiej stanowiły 
czynsze z dzierżaw domów miejskich, jatek, piekarni, kramów, podatku jarmarcznego, targowego, 
kopytkowego, od transakcji, uboju i innych.

Słupia Nowa uzyskała rozgłos dzięki założeniu szkoły podwydziałowej  (poziom szkoły średnie), przez 
opactwo przy kościele św. Michała. Na czele stał prepozyt Weremund Molętowski, zaś nauczycielem był ks. 
Hugo Jopowicz- wikary słupski, niektórych przedmiotów uczyli zakonnicy z klasztoru. Lekcje języka 
francuskiego prowadził uciekinier przed rewolucją francuską Francuz Manfran. Przy szkole utrzymywano 
ponwikt dla synów i córek mieszczan i okolicznych ziemian. Jednym z uczniów był Wincenty Reklewski 
z Obręcznej herbu Gozdawa, poeta okresu sentymentalizmu, żołnierz armii napoleońskiej. Na apel księcia 
Józefa Poniatowskiego (naczelnika sił zbrojnych Księstwa Warszawskiego) przerwał studia i jako ochotnik, 
wstąpił do oddziału artylerii. Za zasługi został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

W okresie powstania listopadowego, we wrześniu stacjonował jeden z czołowych dowódców powstania, 
generał Samuel Różycki, który na przedpolach Łysogór, w rejonie Piórkowa i Łagowa wydał bitwę wojskom 
rosyjskim. Książe Adam Czartoryski, który przebywał tu wraz z wojskim polskim, odbył naradę w dniu 20 X 
tego roku, a następnie udał się na Święty Krzyż,  gdzie z wieży kościelnej pożegnał ojczyste strony, kierując się 
na zagraniczną tułaczkę.

Lata 40. i 50. XIX w były serią klęsk dla Słupi Nowej. Długotrwałe deszcze doprowadziły do zniszczenia 
upraw zbóż i ziemniaków, masowo podało bydło i trzoda chlewna, ceny produktów rolnych w związku z tym 
wzrosły. Panował głód, któremu towarzyszyła epidemia cholery. Wodę czerpano głównie z rzeki, tu pojono 
inwentarz, co powodowało fatalne warunki sanitarne. Gęsta, drewniana zabudowa sprzyjała częstym pożarom.   
Słupia Nowa w połowie XIX w była miasteczkiem z wiodącą funkcją rolniczą i ona stanowiła podstawę 
utrzymania.

Na początku lat 60. XIX w w miastach Królestwa Polskiego zaczęły być organizowane manifestacje 
patriotyczne, związane z rocznicami historycznych wydarzeń i tak w latach 1861 i 1862 uroczystości odpustowe 
na Świętym Krzyżu stały się miejscem takich wydarzeń.

W dniu 23 I 1863 r w Królestwie  Polskim wybuchło powstanie styczniowe. Jedną z ponad tysiąca bitew 
i potyczek powstania była bitwa pod Świętym Krzyżem. Tu 5 II 1863 r Marian Langiewicz rozbił obóz między 
Słupią Nową a Świętym Krzyżem. Rozlokowanie wojsk poza miasteczkiem miało na celu uchronienia go przed 
zemstą Rosjan. Po upadku powstania styczniowego rozpoczęły się represje caratu. Tysiące patriotów trafiło do 
więzień, byli traceni, konfiskowano im majątki lub zsyłano na Sybir.

Innym rodzajem represji wobec społeczeństwa polskiego był ukaz carski z 21 VI 1869 r, który pozbawił praw 
miejskich w Kongresówce 336 miasteczek, wśród nich i Słupię Nową.

Zlikwidowane miasta traciły przywileje. Pewna część zlikwidowanych miast nie spełniała wymogów 
przysługujących miastom, były to tylko miasta z nazwy.

Pod koniec XIX w. życie obywateli w dawnym mieście Słupi Nowej nie zmieniło się. Dalej uprawa ziemi 
była ich głównym zajęciem, przeważały gospodarstwa 3-4 morgowe, powyżej 10 mórg miało tylko 
15 gospodarstw. Po 1860r. przestały obowiązywać ograniczenia w osiedlaniu się Żydów, którzy opanowali 
handel i rzemiosło. Ludność osady wzrosła w ciągu 30 lat o 80%, głównie za sprawą Żydów.
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W okresie likwidacji pozostałości epoki zaborów Nowosłupianie nie podjęli starań na rzecz przywrócenia 
praw miejskich, akceptowali utrwalony przez pół wieku status osady.

Mieszkańcy żyli problemami dnia codziennego, wyznaczonymi staraniami o zapewnienie bytu rodzinie, 
pracą w polu, cotygodniowymi targami i świętami religijnymi tak katolicy jak i Żydzi. Pierwsze lata w wolnej 
Polsce to okres trudnej odbudowy.

Od 1918 r funkcjonowało zgromadzenie gminne jako organ uchwałodawczy, wybierających radnych, 
złożony ze wszystkich pełnoletnich obywateli, oraz rada gminna, ciało zarządzające i kontrolujące działalność 
wójta i jego personel administracyjny wraz z sołtysami.

Po drugiej wojnie światowej odczuwalne były skutki demograficzne. Całkowitej zagładzie uległa społeczność 
żydowska. Życie straciło również wielu Polaków.

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej osoby podejmowały pracę w odbudowujących się  miastach, 
odbudowującym  się przemyśle, kopalniach, hutach. Na miejscu też wielu mieszkańców podjęło pracę 
w powstałej Gminnej Spółdzielni „Samopomocy Chłopskiej” w Nowej Słupi, w Kopalni Pirytu w Rudkach 
(później w latach 70. ubiegłego wieku przekształconą w Zakład  Urządzeń Chemicznych „Metalchem”).

Czas rozwoju przemysłowego skończył się wraz z przekształceniami ustrojowymi w kraju  na przełomie lat 
80 i 90. Upadła Gminna Spółdzielnia, upadł też Zakład „Metalchem” i wiele innych mniejszych zakładów.

Przez ostatnie lata dzięki staraniom kolejnych samorządów i samych mieszkańców obserwujemy rozwój  
Nowej Słupi.  Należy podkreślić, że układ urbanistyczny Nowej Słupi z owalnym Rynkiem, który jest miejscem 
zbiegu wielu ulic jest typowy dla osadnictwa miejskiego, predestynuje do tego aby nazywać Nową Słupię 
miastem.

Kalendarium Nowej Słupi i Świętego Krzyża do 2006 roku.

·W starożytnych dokumentach Nowa Słupia występuje jaki miast SLUPP, przez Długasza zwana Nowa Slup

1306 r. - król Władysław Łokietek, przekazał Benedyktom na Świętym Krzyżu Relikwię Drzewa Krzyża 
Świętego

XV wiek

·Król Władysław Jagiełło 7 – krotnie przybywał w klasztorze na Świętym Krzyżu

·Król Kazimierz Jagiellończyk przybywał w Nowej Słupi i na Świętym Krzyży 9 razy

Lata 1450 – 1458

·W klasztorze na Świętym Krzyżu odnotowano 72 przypadki uzdrowienia. Ostatni miał miejsce w lipcu 
2007 r. w Czesie trwania Jubileuszy Świętokrzyskiego Milenium

1475 r. - Nowa Słupia liczyła sobie 58 domów, posiadała 2 sadzawki, 2 młyny i wiatrak oraz sad zawierający 
500 drzew

XVI – XVII wiek

·Z inicjatywy opata Michała Maliszewskiego wzdłuż „Drogi Królewskiej” powstała „Droga Krzyżowa”, 
jedna z pierwszych kawalerii w Polsce.

1620 r. - Opat Michał Maliszewski pobudował kościół i szpital pod wezwaniem Św. Michała w Nowej Słupi

1678 r. - Maciej Sekulski – proboszcz benedyktyński, pobudował w Nowej Słupi kościół pod wezwaniem 
Św. Wawrzyńca

1747 r. - Murowany kościół Św. Wawrzyńca i Św. Michała w Nowej Słupi został konsekrowany

1777 r. - Spłonął klasztor na Św. Krzyżu. Budowa nowego trwała 20 lat. Nowy konsekrowana o 1806 r.

1807 – 1820 - Istniała w Nowej Słupi szkołą elementarna

1811 r. - Na Św. Krzyżu przebywał Julian Ursyn Niemcewicz, badając ślady kultu pogańskiego na Łysej 
Górze

1819 r. -  Nastąpiła kasata opactwa świętokrzyskiego

1863 r. -12 luty -  Gen. Marian Langiewicz stoczył zwycięską walkę z Moskalami pod Św. Krzyżem
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1866 r. - Nowa Słupi liczyła 761 mieszkańców. Posiadała 121 domów. Znajdowały się tu: magistrat, fabryka 
płótna, odbywało się 6 jarmarków

1869 r. - Nowa Słupia utraciła prawa miejskie, za udział jej mieszkańców w Powstaniu Styczniowym

1882 r.  - Powstało na Św. Krzyżu więzienie karne

1884 r. - Groźny pożar zniszczył prawie wszystkie domy w rynku Nowej Słupi

1905 rok.

·W Nowej Słupi istniała szkółka tkacka dla dziewcząt pod patronatem parafii

·Została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Słupi

1926 r.  - Otwarto w Nowej Słupi bibliotekę publiczną im. L. Pereca

1929 r.  - Utworzono w Nowej Słupi agencję pocztową

1936 r. 16 styczeń -  Na Św. Krzyży przybyli ojcowie Oblaci

1937 r.  - Po raz pierwszy w Nowej Słupi popłynął prąd elektryczny

1937 – 1939

·Trwałą budowa Schroniska Szkolnego w Nowej Słupi

1938 r. -Uruchomiono komunikację samochodową na trasie Nowa Słupia – Ostrowiec Św. Samochód 
kursował raz dziennie

1939 r. - Nowa Słupia liczyła 3350 mieszkańców

1945 r. 17 styczeń. Nastąpiło wyz wolnienie Nowej Słupi spod okupacji Niemiec

1946 r.  – Nową Słupię zamieszkiwały 1353 osoby

1948 r.  - Założono w Nowej Słupi Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską”

1949 r.   - postawiono mury wokół cmentarza parafialnego w Nowej Słupi

1951 r. Oddano do użytku Szkołę Podstawową w Nowej Słupi

1954 r. Listopad. Zainstalowano sygnaturkę na wieży kościelnej w Nowej Słupi

1956 r. - Lipiec. Staraniem prob. Stanisława Gruszki przystąpiono do rozbudowy świątyni, naw bocznych.

1957 r.

·7 – 8 lipiec. Na Św. Krzyżu przebywał kard. Stefan Wyszyński, uczestnicząc w wielkiej manifestacji 
religijnej, z udziałem ponad 30 tys. wiernych. 1 lipca 2007 r. poświęcono tablicę ku czci kard. Z okazji 
50 rocznicy pobytu na Św. Krzyżu

·Lipiec. Nastąpiło regularne połączenie komunikacyjne PKS Nowa Słupia – Kielce

1959 r. Uruchomienie wodociągu w Nowej Słupi. Ujęcie znajdowało się w strumyku w Puszczy Jodłowej.

1960 r. - Nastąpiło otwarcie Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi

1961r. - W Nowej Słupi było zarejestrowanych 6 odbiorników telewizyjnych.

1962 r. - Lipiec. Uroczyste otwarcie kina „Gołoborze” w Nowej Słupi

1963 r. - Przekazanie do eksploatacji Wiejskiego Domu Towarowego

1966 r. 17 luty. -  Oddano do użytku  na Św. Krzyżu wieżę telewizyjną. Ma ona wysokość 157 m

1967 r. - 8 czerwca. Nastąpiło w Nowej Słupi otwarcie Ośrodka Zdrowia

·15 wrzesień. W Nowej Słupi zapłonęły po raz pierwszy „Dymarki Świętokrzyskie”

·Wrzesień. Otwarcie ruchu kołowego na trasie Nowa Słupia – Bodzentyn

1968 r. 9 kwietnia. Uroczyste otwarcie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego imienia Radwana
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1972 r.  29 czerwiec. Odbyło się uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego w Nowej Słupi

1973 r. 1 stycznia. Nowa Słupia znów gminą. Osada liczyła 1691 mieszkańców. Pierwszym naczelnikiem 
został Kazimierz Mroczkowski.

1979 r.

·28 lutu. Odbyło się założycielskie zebranie, nowoutworzonego Koła Przyjaciół Nowej Słupi”

1980 r.

·10 sierpnia. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka

·11 sierpnia. Otwarcie stacji CPN

1983 r. - przy ulicy Szkolnej w nowej Słupi oddano do eksploatacji pierwszy blok mieszkalny Ostrowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

1985 r.

·15 września. Na Świętym Krzyżu odbył się odpust na „Podwyższenie Krzyża Świętego” – połączony 
z przeniesieniem Sanktuarium Świętokrzyskiego, Relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii w Nowej Słupi

1990 r.

·8 wrzesień. Zakończono prace remontowe przy historycznym obiekcie „Opatówce”. Trwały one aż 15 lat. 
Znalazły się w nim pomieszczenia dla: Biblioteki i Koła Przyjaciół Nowej Słupi. Budynek poświęcili o. Oblaci.

1991 r.

·28 lipca. Na placu przykościelnym z udziałem kampanii honorów i córki gen. Grota Roweckiego odbyło się 
poświecenie pomnika mjr. AK Stefana Rychtera mieszkańca Nowej Słupi

1996 r.

·15 maj. Uruchomiono w Nowej Słupi pierwszą szkolną pracownię komputerową. Od tego momentu 
wprowadzono do programu zajęć informatykę w klasach ósmych

·17 wrzesień. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy prof. K. Bielenin otrzymał tytuł Honorowego Obywatel 
Gminy Nowa Słupia.

1997 r.

·7 wrzesień. W drugim dniu trwających w Nowej Słupi „Dymarek Świętokrzyskich” – odbyły się 
I Mistrzostwa Polski Płukania Złota Gór Świętokrzyskich. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem

·20 wrzesień. Uroczyste poświęcenie nowego cmentarza

2000  r. 3 lipiec.  - Nowosłupską parafię przejęli księża Michalici

2002 r.

·6 i 7 czerwca. Światowa Elita kolarstwa kobiet ścigała się drogami Gór Świętokrzyskich. V Wyścig Kolarski 
EKO – TUR gościł w Nowej Słupi po raz drugi

·1 sierpnia. Nowym superiorem na Św. Krzyżu został Bernard Briks, który zastąpił o. Karola Lipińskiego

·W dniach 24 i 25 sierpnia po raz 37 odbył się Dymarki Świętokrzyskie. Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, 
że na imprezę przybyło ponad 20 tys. ludzi

·25 sierpnia. Pokazami rycerskimi i tańcami dam jakie widywał na worach książę Jarema Wiśniowiecki 
uczczono na Św. Krzyżu 351 rocznicę śmierci J. Wiśniowieckiego. Zbrojni z Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Sandomierskiej po raz trzeci dostarczyli wiele atrakcji przybyłym turystom

·Od 2 lipca w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi rozpoczęło działalność Centrum Informacji Europejskiej

·20 września. Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, gwarantującym wysoką markę, uhonorowane 
zostały „Dymarki Świętokrzyskie” – to ogromne wyróżnienie i szansa na promocję regionu

·5 październik. Oddano do użytki okazały budynek oświatowy, w którym mieścić się będzie gimnazjum, oraz 
liceum ekonomiczne. Otwarcia dokonał Bp. Edward Frankowski
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2004 r.

·1 marca, ruszyła długo oczekiwana przez mieszkańców Nowej Słupi budowa kanalizacji sanitarnej

·19 sierpnia. Rozpoczęto prace przy budowie nowego skrzydła Ośrodka Zdrowia

·4 październik. Bp. Sandomierski Andrzej Dzięga wydał dekret w sprawie powołania Komitetu 
Organizacyjnego Obchodów Świętokrzyskiego Milenium 2006

·8 listopad. Otwarto Punkt Informacji Turystycznej oraz Izbę Regionalną

2006 r.

·2 czerwiec. Publiczne Gimnazjum Nr. 1 w Nowej Słupi otrzymało imię ks. Bronisława Markiewicza

·10 czerwic. Mszą świętą rozpoczęły się główne uroczystości Świętokrzyskiego Milenium na Św. Krzyży, 
z udziałem prymasa Węgier Petra Erdo. We mszy św. uczestniczyła 300 osobowa grupa pielgrzymów z Węgier. 
W głównych uroczystościach 11 czerwca wzięły udział ponad 20 tys. wiernych

·4 lipiec. Uroczyste otwarcie poszerzonego Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi

·14 lipiec. Oddano do użytku zmodernizowany Rynek w Nowej Słupi

·Ponad 250 tys. ludzi odwiedziło w 2006 świętokrzyski klasztor

Wykaz wójtów i burmistrzów miasta Nowa Słupia w latach 1361 – 1869

1.1361r.- Wójt Przybysław

2.1431r.- Wójt/ podwój Mikołaj zwany Lantowójtem /

3.1440- Wójt Stefan

4.1437r.- Burmistrz Stanisław Sowa

5.1466r.- Wójt Maciej Papyesz

6.1566r.- Wójt Maciej /krawiec/

7.1553r. – Wójt Jakub

8.1555r.- Burmistrz Stanisław Szerzawski

9.1560r.  – Burmistrz Jan Niewczas

10.1561r. – Szymon Antonik

11.1565 r. - Mikołaj Wąsowicz

12.1570r.- Burmistrz Kuchta lub Kucharczyk

13.1574r.- Burmistrz Wawrzyniec Kopytko

14.1577r.- Wójt Jakub Starostka

15.1591r. –Burmistrz Marcin /kramarz/

16.1597r. Burmistrz Kopczyński

17.1602r.- Burmistrz Maciej Idzik

18.1617r. – Wójt Stanisław Kucharski

19.1622r.- Burmistrz Stanisław Czaja

20.1642r.- Burmistrz Wojciech Piotrowicz

21.1843r.- Burmistrz Wcieklica

22.1851r.- Burmistrz Józef Mero

23.1853r.- Burmistrz Hamelecki

24.1864r.- Burmistrz Aleksy Maksymilian Drożdżyński

25.12 XII 1869r. z chwilą utraty praw miejskich Nowej Słupi.
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Magistrat z ostatnim burmistrzem Janem Jagiełłą przekazał, wójtostwo Wincentemu Klusce. W następnych 
latach obowiązki wójtowskie pełnili: Wincenty Klimecki, Jan Mazur, Franiczek Suchecki

Wykaz Wójtów, naczelników gminy, przewodniczących władz Nowej Słupi w latach 1914- 2014. / 
100 lat /

1. Pierwszym wójtem po zakończeniu I wojny światowej

był Kacper Jagiełło z Mirocic w latach 1914- 1920 z przerwami

2. Franciszek Suchecki- od zaprowadzenia administracji austriackiej do 1915r.

3. Józef Wróblewski Wólka Milanowska 1915-1918

4. Józef Ponikowski z Trzcianki 1920,1923

5. Walenty Smurzyński z Nowej Słupi w latach 1924- 1928

6. Wojciech Kurpiński z Jeziorka  1928- 1931

7. Antoni Cieślik z Trzcianki 1931- 1939

8. Franciszek Budziński 1940-1941

9. Erwin Ptak 1942- 1944

10. Stanisław Suchecki – Nowa Słupia 1944- 1945

11. Michał Metryka z Jeziorka -1945

12. Stefan Czajkowski z Baszowic/ najpierw wójt, później przewodniczący w latach 1945- 1953

13. Mieczysław Żółtek z Trzcianki 1953- 1954

14. Henryk Bereszko z Nowej Słupi 1954 oraz w latach 1958- 1972

15. Kazimierz Ząbek z Nowej Słupi 1954- 1958

16. Kazimierz Mroczkowski Nowa Słupia 1973- 1978 – naczelnik Gminy

17. Ryszard Gołębiowski Wzdół Rządowy 1978- 1981- naczelnik Gminy

18. Kazimierz Siwoń Stara Słupia 1981- 1983 – naczelnik Gminy

19. Kazimierz Kaczmarski Stara Słupia 1983- 1990- naczelnik Gminy

20. Jan Wiącek Nowa Słupia 1990- 1998 – Wójt Gminy

21. Władysław Orliński Nowa Słupia 1998 – Wójt Gminy

22. Zdzisław Dudzic z Jeziorka 1999- 2006 – Wójt Gminy

23. Wiesław Gałka Nowa Słupia 2006- 2014- Wójt Gminy

24. Andrzej Gąsior Rudki 2014- nadal - Wójt Gminy
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Załącznik Nr 12 do Wniosku

Informacja dotycząca zabytków architektonicznych, kulturowych, wyznaniowych, charakteru i stanu 
technicznego zabudowy.
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ZABYTKI W NOWEJ SŁUPI 

 

Gmina należy do grupy gmin o średnim nasyceniu zabytkami w stosunku do 

otoczenia. Zabytki nieruchome, objęte ewidencją konserwatorską, występują prawie 

we wszystkich sołectwach gminy, przy czym szczególne ich zgrupowanie istnieje na 

terenie historycznego miasta Nowa Słupia (ok. 25% zasobu gminy).  

Obiekty na terenie miejscowości Nowa Słupia wpisane do rejestru zabytków : 

1. Nowa Słupia - kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca (nr rej. 657)  

2. Nowa Słupia - budynek dawnej Szkoły Benedyktyńskiej (nr re. 809)  

 

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi (nr rej. 657) 

własność : Diecezja Sandomierska,  

administracja: Zgromadzenie Michała Archanioła w Nowej Słupi 

 

Stan obiektu : dobry /obiekt w 2006 roku przeszedł gruntowny remont/ 

- remont kościoła (wymiana dachu, konserwacja  

i renowacja wnętrza świątyni i chóru, wymiana stolarki drzwiowej i wykonanie 

ogrodzenia wokół kościoła), 

- remont dzwonnicy oraz zagospodarowanie terenu  

 

Duże walory zabytkowe posiada zespół kościoła parafialnego w Nowej Słupi 

z XII-XVII w. Pierwsze zapiski o nowosłupskiej parafii pochodzą z 1326r. 
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Początkowo w Nowej Słupi 

był drewniany kościółek, 

który jako filia podlegał 

kościołowi parafialnemu w 

Starej Słupi. Ok.1656r. ks. 

Maciej Sekulski, 

benedyktyn, proboszcz 

parafii, własnym staraniem 

i funduszem rozpoczął 

dzieło budowy świątyni nowosłupskiej. Wybudował kościół jednonawowy z kamienia. 

23 maja 1678r. Andrzej Trzebnicki, biskup krakowski powołał aktem erekcyjnym 

kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca i ustanowił go kościołem parafialnym. 

Niestety data poświęcenia nie jest dokładnie znana. Główne wejście na plac 

przykościelny zdobi piękna brama kuta ręcznie w stylu późnorenesansowym z II 

poł. XVIw. Po kasacie klasztoru w 1819r. przywieziono ją ze Świętego Krzyża. 

Wchodząc do świątyni, nad głównym wejściem widzimy stojącą kamienna figurę św. 

Wawrzyńca – patrona parafii. Według opinii historyków sztuki, kościół ten należy do 

grupy kościołów zbudowanych w stylu późnego gotyku. Centralne miejsce wystroju 

kościoła zajmuje ołtarz główny, wykonany z marmuru chęcińskiego z I poł. 

XVIIIw. Ołtarz zdobi wyrzeźbiona postać Chrystusa wiszącego na krzyżu. U samej 

góry widzimy XVIII wieczny obraz przedstawiający Św. Wawrzyńca. Zwiedzając 

wnętrze kościoła należy wspomnieć o dwóch  bocznych ołtarzach. W ołtarzu po lewej 

stronie widnieje obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzący z XVII w. Zasuwa 

ten obraz inny, przedstawiający Matkę Boską Różańcową. Po prawej stronie ołtarza 

można zobaczyć obraz św. Anny Samotrzeć z końca XVII w. Obraz ten pokrywa 

metalowa sukienka. Górna część ołtarza to obraz Chrystusa Pana z otwartym sercem. 

Obok ołtarza stoi piękna chrzcielnica.  
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Pomniki przykościelne w Nowej Słupi. 

własność : Diecezja Sandomierska,  

administracja: Zgromadzenie Michała Archanioła w Nowej Słupi 

Stan obiektów : dobry  

/obiekty w 2006 roku poddane zostały zabiegom renowacyjnym/ 

Na uwagę zwiedzających zasługują pomniki stojące na placu przykościelnym. Są one 

interesującym i swoistym dokumentem z przeszłości. Informują nas o ważnych 

wydarzeniach, o ludziach z tamtych lat, związanych z kościołem i najbliższą okolicą. 

Przy murze kościelnym stoi zagadkowa rzeźba kamienna, przedstawiająca postać 

kobiety. Wielce zasłużeni dla badań regionalnych 

naukowcy, do dnia dzisiejszego nie mogą dać 

jednoznacznej odpowiedzi, z 

którego wieku pochodzi. 

Niektórzy domniemają, że 

kiedyś stała w pobliżu, albo 

nawet obok Emeryka i stąd 

do rzeźby przylgnęła nazwa 

„Żona Emeryka”. Ważnym 

elementem historii placu przykościelnego oprócz 

zabytkowych nagrobków z XIX wieku, figury św. Floriana 

z 1929 roku spotykamy tu pomniki upamiętniające poległych za wolność ojczyzny w 

powstaniu styczniowym. 
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Budynek dawnej szkoły pobenedyktyńskiej(nr re. 809) 

Dom Opatów Świętokrzyskich ” tzw. „Opatówka” w Nowej Słupi  

/własność i administracja : Gmina Nowa Słupia 

Stan obiektu : budynek w 2006 roku przeszedł gruntowny remont ( malowanie 

elewacji, ścian, stolarki, metalowych elementów, impregnację drewnianych 

elementów konstrukcji) 

 Już w XVI w. znajdował 

się tu drewniany  szpital i 

kościół św. Michała. Do budowy 

nowych obiektów przystąpiono 

w XVIII w. – wzniesiono 

wówczas plebanię i mury 

świątyni, które następnie 

rozebrano (pozostały ślady w 

postaci zabezpieczonych przed 

zniszczeniem fundamentów). Od 

ok. poł. XVIII wieku mieściła 

się przy zespole obiektów 

szkoła, która z przerwami egzystowała do lat 50-tych XX wieku. Po remoncie obiekt 

przeznaczono na potrzeby biblioteki gminnej, ma tu swą siedzibę także Koło 

Przyjaciół Nowej Słupi, które działa od 1979 roku. 

  

Archeologicznymi zabytkami techniki są również bardzo liczne pozostałości 

dymarek, piecowisk z pierwszych 

wieków nowej ery – rozproszone po 

całym obszarze gminy. Cały obszar 

gminy leży w granicach rozległego 

Starożytnego Okręgu Górniczego i 

Hutnictwa Świętokrzyskiego, gdzie obok 

wymienionych wyżej stanowisk 

archeologicznych występują także chronione relikty osadnictwa z owego okresu. W 

muzeum usytuowanym przy Drodze Królewskiej w Nowej Słupi zebrano obszerne 

materiały dotyczące tego najważniejszego na ziemiach polskich okręgu starożytnego 

górnictwa i hutnictwa sprzed 2000 lat. W wyniku badań rozpoczętych w 1955 roku  

zarejestrowano w rejonie Nowej Słupi ponad 5.400 stanowisk piecowiskowych 
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różnych typów. Główny obszar starożytnego hutnictwa w Górach Świętokrzyskich 

znajdował się między pasmem Łysogór, rzeką Kamienna i Opatowem. Na terenach 

współczesnych gmin Nowa Słupia, Bodzentyn, Pawłów oraz części gminy Waśniów 

zlokalizowano prawie 4/5 wszystkich stanowisk hutniczych. Odkrycia te były 

podstawą do zorganizowania w latach 70-tych wielkiej ogólnopolskiej imprezy 

turystycznej „Dymarki Świętokrzyskie”, która odtąd odbywa się co roku we wrześniu. 

Dziedzictwo niematerialne 

- pomnik powstańców 1863 r. przy kościele: kamienny stożek zwieńczony żeliwnym 

krzyżem    i żeliwnymi plakietami: orzeł trzymający krzyż i koronę cierniową oraz 

tarcza herbowa  z herbami Polski i Litwy; 1973 r.  

- pomnik nagrobny powstańców 1863 r. i partyzantów z lat 1939 - 1945 we wsch. 

części cmentarza; kamienny obelisk z tablicą o orłem; 1972 r.  

- tablica w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego, 1971 r.  

- pomnik poświęcony 11 zamordowanym mężczyznom przez kwaterujących w Nowej 

Słupi Niemców w dn. 1 V 1943 r. Ofiary zbrodni są pochowane na cmentarzu w 

Dębnie.  

- zbiorowa mogiła 17 powstańców z oddziałów gen. Mariana Langiewicza i płk 

Dionizego Czachowskiego, poległych w bitwie pod klasztorem na Świętym Krzyżu i 

Nową Słupią stoczonej 11 lutego 1863 r. z wojskami rosyjskimi gen. Ksawerego 

Czengierego.  

- zbiorowa mogiła na „Skałce” w Nowej Słupi – 38 ofiar zamordowanych przez Pluton 

Żandarmerii Niemieckiej w latach  1943-1944. 

- impreza plenerowa - Dymarki świętokrzyskie - impreza, odbywająca się w Nowej 

Słupi, stanowiąca połączenie wiedzy naukowej oraz zabawy w ramach ludowego 

święta integrującego regionalną społeczność. Odbywa się rokrocznie w sierpniu, 

wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Kielecczyzny. Po raz 

pierwszy zorganizowana została w 1967 r. z inicjatywy zarządu PTTK Okręgu w 

Kielcach (B. Bełdowski i K. Lewicki), jako eksperyment archeologiczny, 

równocześnie pokaz o charakterze publicznym efektu badań doświadczalnych 

mających na celu odtworzenie technologii produkcji żelaza stosowanej w pierwszych 

wiekach n.e.   
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Krajobraz kulturowy 

Krajobraz kulturowy to: „przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 

człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. 

 

Średniowieczny układ miejscowości Nowa Słupia 

 

Nowa Słupia stanowi kompleks zabytkowy o dużej wartości. Obecna wieś – centrum 

gminy została założona pierwotnie jako wieś klasztoru łysogórskiego, lokowana na 

prawie magdeburskim. W roku 1351 była już miastem, założonym na prawie średzkim 

przez benedyktynów świętokrzyskich.  

 

Nowa Słupia prezentuje nieregularny układ przestrzenny z zabudową skoncentrowaną 

wzdłuż dawnego szklaku pielgrzymkowego. Zabudowa prezentuje charakter 

małomiasteczkowy. Budynki w większości murowane, parterowe  i 

dwukondygnacyjne, o układzie kalenicowym, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku i 

przy wsch. krańcu ul. Świętokrzyskiej - w zabudowie zwartej. 

 

Wieś lokacyjna miała charakter wielodrożnicowej widlicówki, z osią na linii 

wschód-zachód, w części wschodniej zakończoną wydłużonym placem targowym z 

trzema odchodzącymi traktami. Główna oś strony zachodniej kończyła się Droga 

Królewską, prowadzącą do klasztoru na Św. Krzyżu. Układ ten został zachowany przy 
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lokowaniu miasta w poł. XIV w., którego życie gospodarcze wyznaczały rolnictwo, 

hodowla, rzemiosło i handel podporządkowany całkowicie klasztorowi 

świętokrzyskiemu.  

W układzie przestrzennym dominowała stale zabudowa drewniana, wyróżniał 

się w nim kościół parafialny Św. Wawrzyńca. Należy podkreślić, że do dziś zachował 

się niemal nie zmieniony średniowieczny układ urbanistyczny tej miejscowości. Do 

dziś przetrwały tu także nieliczne już, typowe zagrody z charakterystyczną sienią 

przejazdową, prowadzącą zarówno do domu mieszkalnego jak też  w obręb zabudowy 

gospodarczej. Dla jego ochrony wyznaczono granice stref ochrony konserwatorskiej 

„A”, „B”, „E” i „K” oraz sformułowano szczegółowe wytyczne konserwatorskie 

określające m. in. możliwości przebudowy obecnej zabudowy Nowej Słupi. W/w 

strefy obejmują: 

 strefa „A” - Rynek, ul. Świętokrzyską wraz z Drogą Królewską i 

obszarem zabytkowego d. klasztoru Benedyktynów oraz ul. Opatowską na odcinku 

przyrynkowym. 

 strefa „B” – północny odcinek ul. Kieleckiej (wraz z posesją plebanii, 

tyły działek przyrynkowych aż po ul. Radoszów wraz z jej pierzeją  południową, 

przyrynkowy odcinek ul. Staszica, północny odcinek ul. Szkolnej, w sąsiedztwie ul. 

Świętokrzyskiej i dawnej „szkoły benedyktyńskiej), 

 strefa „E” – widok na Nową Słupię od strony Świętego Krzyża, 

 strefa „K” – naturalne elementy krajobrazowe, które są integralnie 

związane z ekspozycją dawnego miasteczka (m.in. lessowy wąwóz po jego stronie 

południowo-zachodniej, koryta licznych strumieni). 

 

Załączniki: 

Karty adresowe zabytków nieruchomych wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków 
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Widok budynku od południowego-wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

BUDYNEK SZKOLNEGO SCHRONISKA PTTK            
„POD PIELGRZYMEM” 

2. Czas powstania 
 

20 - te lata XX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 61 
dz. nr 1194/1 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od północnego-wschodu 
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9. Opis 

Wysoko podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek na rzucie prostokąta nakryty czterospadowym dachem, z niższym, prostokątnym aneksem w elewacji 
bocznej. Wysoka kondygnacja cokołowa - murowana z kamienia, zwężona ku górze. Ściany pięter szalowane poziomo deskami, przeprute niewielkimi, 
prostokątnymi oknami. W fasadzie rozległy, podpiwniczony taras osłonięty pulpitowym okapem, poprzedzony murowanymi schodami. Na parterze fasady rząd 
gęsto rozmieszczonych, prostokątnych okien.  
10. Lokalizacja 
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Widok od zachodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

CMENTARZ PARAFIALNY, RZYMSKO - KATOLICKI 

2. Czas powstania 
 

XVIII/XIX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Opatowska 
dz. nr 1373 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od zachodu 
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9. Opis 

Założony na rzucie zbliżonym do trapezu, obecnie rozbudowywany w kierunku płd., na terenie lekko wzniesionym, ogrodzonym kamiennym murem (w części 
oporowym) z płaskim okapnikiem, rozczłonkowanym nieco wyższymi słupkami. Brama i bramka - w narożu płn. - zach.; od bramy prowadzi szeroka aleja, od 
zach. konturowana kamiennym murem oporowym wyższej części cmentarza. Teren podzielony prostopadłymi alejkami na sektory. W środkowej części 
cmentarza - prostokątna kwatera żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Wśród nagrobków - figury i płyty nagrobne o dużej wartości artystycznej. 
Najstarsze nagrobki pochodzą z końca XVIII w. Ponadto: mogiła powstańców z 1863 r. i mogiła partyzantów z poległym dowódcą ochrony radiostacji Okręgu 
„Jodła” AK - Jackiem Kosińskim, ps. „Jacek”. 
10. Lokalizacja 
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Widok od północy 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

KAPLICZKA I PRZY „DRODZE KRÓLEWSKIEJ” 

2. Czas powstania 
 

XIX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

Nowa Słupia 
dz. nr 2023 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południowego-wschodu 
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9. Opis 

Kapliczka kubaturowa na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. W fasadzie prostokątny otwór wejściowy. W elewacjach bocznych - niewielkie 
otwory okienne. Ściany murowane, tynkowane, naroża ujęte lizenami ustawionymi na cokołach wyodrębnionych uskokiem. W zwieńczeniu fasady gzyms                      
z półwałka podcięty profilem, gierowany na osiach lizen.  
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

KAPLICZKA II PRZY „DRODZE KRÓLEWSKIEJ” 

2. Czas powstania 
 

XIX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

Nowa Słupia 
dz. nr 2023 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południowego-wschodu 

 

Widok od północnego-wschodu 
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9. Opis 

Kapliczka kubaturowa na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. Ściany murowane, tynkowane ujęte narożnymi lizenami na cokołach 
wyodrębnionych uskokiem. W fasadzie płytka, prostokątna blenda przepruta arkadowym otworem wejścia: okrągłołuczna archiwolta wsparta na parze 
przyściennych filarów z profilowanymi głowicami. Powyżej arkady - gzyms z półwałka podcięty profilem. 
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

UKŁAD URBANISTYCZNY 

2. Czas powstania 
 

XIII w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

Nowa Słupia 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 
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9. Opis 

Prezentuje nieregularny układ przestrzenny z zabudową skoncentrowaną wzdłuż dawnego szklaku pielgrzymkowego. Jest to trakt o równoleżnikowym 

charakterze pokrywający się z dzisiejszą ul. Świętokrzyską, która od zach. przechodzi w tzw. Drogę Królewską, zaś od wsch. kończy się lejkowatym, zbliżonym do 

trójkąta, Rynkiem. Przy Rynku znajdują się zespoły: kościół parafialny z terenem cmentarza przykościelnego i zachowany reliktowo dawny zespół szpitalny przy 

kościele pw. Św. Michała. Od Rynku odchodzą ulice, których przebieg pokrywa się z historycznymi szlakami: ul. Kielecka - skierowana na płd., ul. Bodzentyńska - 

na płn., w szerszej części wsch. Rynku - rozwidlenie na ul. Opatowską - na płd. - wsch. i ul. Staszica - na płn. - wsch. prowadzącą na Iłżę. Sieć uliczna miasta jest 

słabo wykształcona, składa się z kilku ulic odchodzących od ulic głównych. Zabudowa miasta prezentuje charakter małomiasteczkowy. Budynki w większości 

murowane, parterowe i dwukondygnacyjne, o układzie kalenicowym, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku i przy wsch. krańcu ul. Świętokrzyskiej - w zabudowie 

zwartej. 
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Widok od północnego-zachodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY W ZESPOLE 
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

2. Czas powstania 
 

Pocz. XIV w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1229 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od północnego-zachodu 
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9. Opis 

Założony na niewielkim wzniesieniu, na planie prostokąta, którego środek zajmuje kościół. Teren otoczony metalowym ogrodzeniem  na murowanych słupkach 
poprzedzonym schodami - od frontu, w części wsch., płd. i zach. przechodzącym w tynkowany mur. W narożu wsch. muru dwukondygnacyjna dzwonnica pod 
namiotowym dachem. W narożu płn., umocnionym szkarpą - figura MB Immaculaty; na cmentarzu - kolumna z figurą Św. Floriana z 1929 r. Teren przecina 
obiegająca kościół ścieżka, dookoła - trawniki. Na terenie cmentarza znajduje się kilka nagrobków z XIX w. oraz pomniki upamiętniające poległych za wolność 
ojczyzny w powstaniu styczniowym i w czasie II wojny światowej. W ogrodzeniu późnorenesansowa kuta brama przywieziona ze Świętego Krzyża po kasacie 
opactwa - późnorenesansowa z 2 poł. XVI w. Na płd. - wsch. od kościoła - plebania. 
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

DZWONNICA W ZESPOLE KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO 

2. Czas powstania 
 

1842 r. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1229 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od zachodu 

 

Widok od wschodu 
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9. Opis 

Niewielki, dwukondygnacyjny budynek na rzucie zbliżonym do kwadratu, nakryty namiotowym dachem zwieńczonym krzyżem. Ściany murowane, tynkowane, 
kondygnacje rozdzielone gzymsem, wyładowany gzyms w zwieńczeniu. Trzy elewacje parteru ślepe, w czwartej - prostokątne drzwi; na piętrze - po jednej osi 
szerokich arkadowych otworów, od góry ujętych profilowanymi opaskami.  
10. Lokalizacja 
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Widok od południa 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WAWRZYŃCA  
W ZESPOLE 

2. Czas powstania 
 

1678 r., 50 - te lata XX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1229 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

Rejestr Zabytków nr A.437 
z dnia 16.10.1956 r. i 15.02.1972 r. 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od północy 
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9. Opis 

Kościół zbudowany w 1678 r., rozbudowany o nawy boczne i zakrystię w latach 50. XX w. Budowla o cechach późnogotyckich; we wnętrzu zachowane sklepienie 
kolebkowe z lunetami, pokryte późnorenesansową sztukaterią. Ołtarz główny z czarnego marmuru z 1 poł. XVIII w. z rzeźbą Chrystusa na krzyżu, ołtarze boczne 
z obrazami z XVII w. 
10. Lokalizacja 
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Widok od południowego-wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

OGRODZENIE Z BRAMĄ W ZESPOLE KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO 

2. Czas powstania 
 

1 poł. XIX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1229 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południa 
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9. Opis 

Ogrodzenie otacza prostokątny teren. Od płn. zach. i płn. - ogrodzenie z kutych prętów osadzonych na murowanym cokole i murowanych słupkach; w pozostałej 
części - tynkowany mur rozczłonkowany wyższymi słupkami i płycinami - w części wsch.; w płn. narożu - murowana szkarpa. Dwuskrzydłowa brama główna                    
i bramki ujęte są parą kamiennych słupków z wazonami w zwieńczeniu. Skrzydła bramne osadzone na słupkach metalowych, kute - zgeometryzowany ornament 
z powtarzalnych motywów: „S” łączone z liliami andegaweńskimi i drobnymi motywami roślinnymi - w układach antytetycznych. Skrzydło środkowe zamknięte 
spłaszczonym łukiem, z wolutkami na górnej krawędzi i krzyżem w zwieńczeniu. Skrzydła boczne prostokątne. 
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. 
WAWRZYŃCA 

2. Czas powstania 

Pocz. XIV w. (cmentarz przykościelny), 1678 r., 50 - te 
lata XX w. (kościół), 1 poł. XIX w. (ogrodzenie), 1842 r. 
(dzwonnica), 1905 r. (plebania) 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1229, 1230 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

Kościół parafialny:  
Rejestr Zabytków nr A.437 
z dnia 16.10.1956 r. i 15.02.1972 r. 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 
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9. Opis 

Zespół usytuowany na spłaszczonym wzniesieniu, jego główna część na planie prostokąta, którego środek zajmuje kościół wydłużony na osi płn. zach. - płd. 
wsch. Ogrodzenie metalowe na murowanym cokole i słupkach - od płn. zach. i płn., w pozostałej części - tynkowany mur rozczłonkowany wyższymi słupkami i 
płycinami - w części płn. wsch.; płn. narożu - murowana szkarpa. Do bramy - w płn. zach. części ogrodzenia prowadzą schody ujęte kamiennym murkiem. W 
narożu wsch. - dwukondygnacyjna dzwonnica pod namiotowym dachem. W narożu wsch. - figura MB Immaculaty, na terenie cmentarza - kolumna z figurą Św. 
Floriana. Teren przed fasadą kościoła i ścieżka wokół budynku - utwardzone kostką betonową, od ścieżki do muru - trawniki. W Na terenie cmentarza znajduje 
się kilka nagrobków z XIX w., oraz pomniki upamiętniające poległych za wolność ojczyzny w powstaniu styczniowym i w czasie II wojny światowej. W ogrodzeniu 
późnorenesansowa kuta brama przywieziona ze Świętego Krzyża po kasacie opactwa. W skład zespołu wchodzi również nieco oddalona na południe plebania. 
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Widok od południowego-wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

PLEBANIA W ZESPOLE KOŚCIOŁA 
PARAFIALNEGO 

2. Czas powstania 
 

1905 r. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 1 
dz. nr 1230 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od północy 
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9. Opis 

Parterowy budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem ujętym w lekko podwyższone szczyty budynku, rozczłonkowanym 

trójkątnym szczytem - w połaci frontowej. W elewacji bocznej - prostokątny aneks pod dachem dwuspadowym. Ściany murowane, tynkowane, detal 

wypracowany w tynku, dach kryty blachą. Naroża ścian i środkowa oś elewacji frontowej - ujęte lizenami. W zwieńczeniu ścian gzyms poprzedzony pasem 

gładkiego fryzu. Okna prostokątne z prostokątnymi płycinami podokiennymi. 
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

CMENTARZ ŻYDOWSKI (zlikwidowany) 

2. Czas powstania 
 

2 poł. XIX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Kielecka 
dz. nr 1423/1 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 
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9. Opis 

Teren po cmentarzu żydowskim, cmentarz zlikwidowany. 
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Widok od północnego-zachodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

BOŻNICA, OB. MAGAZYN 

2. Czas powstania 
 

1931 r. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Radoszów 4 
dz. nr 1309 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od południa 
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9. Opis 

Obecnie funkcjonująca jako magazyn. Murowany, orientowany budynek na rzucie prostokąta, złożony z części parterowej i późniejszej - prostopadłej do niej 

części dwukondygnacyjnej. Po wojnie budynek przebudowano na kino - powstała dwukondygnacyjna przybudówka. 
10. Lokalizacja 
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Widok od południowego-zachodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

KAPLICZKA 

2. Czas powstania 
 

Pocz. XX w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Staszica/ ul. Chełmowa 
dz. nr 1118 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południowego-wschodu 
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9. Opis 

Niewielka kapliczka kubaturowa na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. Murowana, tynkowana, z podziałami ramowymi wypracowanymi                     
w tynku - na elewacjach; dach kryty ceramiczną dachówką. Ściany ślepe, w fasadzie prostokątny otwór wejściowy zabezpieczony kutą kratą.  
10. Lokalizacja 
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Widok od wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY BENEDYKTYŃSKIEJ, TZW. 
DOM OPATA, OB. BIBLIOTEKA PUBLICZNA I PUNKT 
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ZESPOLE 

2. Czas powstania 
 

60 - te lata XVIII w. - po 1774 r. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 53a 
dz. nr 1210 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

Rejestr Zabytków nr A.438 
z dnia 19.01.1973 r. 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok budynku od południowego-zachodu 
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9. Opis 

Wzdłuż wsch. granicy stoi tzw. „Opatówka” - Dom Opata: na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, murowany budynek nakryty czterospadowym dachem                   

z wysuniętym okapem. Obecnie w budynku znajduje się biblioteka publiczna i punkt informacji turystycznej. 

10. Lokalizacja 
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Widok od wschodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY W ZESPOLE 
KOŚCIOŁA I SZPITALA PW. ŚW. MICHAŁA 

2. Czas powstania 
 

XVII w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 53a 
dz. nr 1210 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południa 
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9. Opis 

Zlokalizowany po płd. stronie zakola ulicy Świętokrzyskiej wzniesiony nad ulicą, prostokątny obszar, u nasady umocniony kamiennym murkiem oporowym,                  
z wejściem od zach. Splantowany teren porośnięty trawą, z budynkiem tzw. „Opatówki” - w części zach. i kamiennymi fundamentami kościoła na rzucie 
podkowy z kolistym prezbiterium. Pozostały teren porasta trawa i kilka drzew na obrzeżach.  
10. Lokalizacja 
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Widok od północnego-zachodu 

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 

FUNDAMENTY KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA                     
W ZESPOLE KOŚCIOŁA I SZPITALA PW. ŚW. 
MICHAŁA 

2. Czas powstania 
 

XVII w. 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 53a 
dz. nr 1210 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Widok od południowego-zachodu 
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9. Opis 

Kamienne fundamenty o wysokości ok. 0,5 m na rzucie podkowy otwartej w kierunku murów budynku tzw. Opatówki, z kolistym prezbiterium - po stronie zach.  
10. Lokalizacja 
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GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 
3. Miejscowość 

N O W A  S Ł U P I A 1. Nazwa 
 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA I SZPITALA PW. ŚW. MICHAŁA 

2. Czas powstania 

60 - te lata XVIII w. - po 1774 r. (Dom Opata), XVII w. 
(fundamenty kościoła św. Michała i cmentarz 
przykościelny) 

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 
 

4. Adres 
 
 

ul. Świętokrzyska 53a 
dz. nr 1210 
26-006 Nowa Słupia 
 

5. Przynależność administracyjna 

 

województwo  świętokrzyskie 

 

powiat  kielecki 
 

gmina  Nowa Słupia 

6. Formy ochrony 
 

Dom Opata : 
Rejestr Zabytków nr A.438 
z dnia 19.01.1973 r. 
 

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)  
 

Jakub Danielski, 05.10.2015 r. 
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9. Opis 

Wzniesiony prostokątny obszar ograniczony ulicą Świętokrzyską, u nasady umocniony kamiennym murkiem oporowym. Wzdłuż wsch. granicy stoi tzw. 
„Opatówka” - Dom Opata: na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, murowany budynek nakryty czterospadowym dachem z wysuniętym okapem. W płn. - 
zach. części - zabezpieczone kamienne fundamenty kościoła na rzucie podkowy otwartej w kierunku murów budynku, z kolistym prezbiterium. Budowę kościoła 
w miejscu starszego rozpoczęto w latach 60 - tych XVIII w., po czym niedokończoną budowlę rozebrano 
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Załącznik Nr 13 do Wniosku  

 Informacja dotycząca struktury zatrudnienia w gminie.

Na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wg. stanu na 09.01.2018 r.
w Gminie Nowa Słupia zarejestrowano 772 podmioty gospodarcze, z czego 395 to podmioty aktywne, 2 –
w formie spółek cywilnych, 1 nie rozpoczął działalności, 49 podmiotów zawieszonych i 325 podmiotów
wykreślonych.

Liczba wpisów sekcji działalności gospodarczej wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dla
obszaru gminy Nowa Słupia:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 4 podmioty

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe – 50 podmiotów

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją – 3 podmioty

Sekcja F – Budownictwo – 95 podmiotów

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle –
153 podmioty

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa – 18 podmiotów

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 15 podmiotów

Sekcja J – Informacja i komunikacja – 5 podmiotów

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1 podmiot

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13 podmiotów

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 8 podmiotów

Sekcja P – Edukacja – 7 podmiotów

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 13 podmiotów

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4 podmioty

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa – 22 podmioty

Struktura zatrudnienia w miejscowości Nowa Słupia

Informacja prezentująca liczbę przedsiębiorców pod względem rodzaju wykonywanej działalności
działających na terenie miejscowości Nowa Słupia wg raportu gminnego CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ :

Kod PKD Opis kodu PKD Ilość
działalności

1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 1

1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1

1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1

2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1

2896Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 2

2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 3

3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 1

4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4

4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1

4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2

4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 4

4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 2

4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 3

4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
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4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2

4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2

4615Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 1

4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1

4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 6

4722Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 1

4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2

4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2

4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

2

4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4

4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 3

4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

4

4779Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1

4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 1

4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 1

4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 3

4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 1

4941Z Transport drogowy towarów 4

5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 1

5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 1

5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 2

5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 2

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1

6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1

6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 1

6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1

7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 1

7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 1

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 1

7500Z DZIAŁALNOŚĆWETERYNARYJNA 2

8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 1

8559A Nauka języków obcych 3

8621Z Praktyka lekarska ogólna 1

8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna 3

8690B Działalność pogotowia ratunkowego 1

8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 1

9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 2

9529Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 2

9601Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 1

9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 4

9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 1

x RAZEM 107

Na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego (data publikacji 29.12.2017) liczba
pracujących na terenie gminy Nowa Słupia w 2016 roku przedstawia się następująco:

- pracjący ogółem: 1045 w tym kobiety - 571

- pracujący w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie – 4 osoby,

- pracujący w przemyśle i budownictwie - 433 osoby

- pracujący w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej,
zakwaterowaniu i gastronomii, informacji i komunikacji – 123 osoby

- pracujący w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsłudze rynku nieruchomości

oraz pozostałe usługi – 485 osób.
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Wg. Banku Danych Lokalnych GUS w 2016 roku obszar Gminy Nowa Słupia był zamieszkiwany przez 16%
osób w wieku przeprodukcyjnym, 63,50 % w wieku produkcyjnym i przez 20,5% w wieku poprodukcyjnym.

Bezrobocie w gminie Nowa Słupia wg. GUS w 2016 roku wynosiło 584 osoby, z czego odpowiedni
mężczyźni stanowili 296 osób, a kobiety 288.
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Załącznik Nr 14 do Wniosku

Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi o przywrócenie praw miejskich w Nowej Słupi.
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Załącznik Nr 15 do Wniosku

Wykaz publikacji zawierających informacje o miejscowości Nowa Słupia.

1. Album „Gmina Nowa Słupia zaprasza na Ziemię Świętego Krzyża i Dymarki Świętokrzyskie”.

2. Folder „Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na Ziemię Świętego Krzyża.

3. Książka „Nasza Mała Ojczyzna”.

4. Przewodnik turystyczny po Gminie Nowa Skupia.

5. Album fotograficzny „Gmina Nowa Słupia na starej fotografii”.

6. Broszura “Historia Gminy Nowa Słupia, akty prawne, mapy, dane.”
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie
statusu miasta miejscowości Nowa Słupia jest końcowym etapem podjętej przez Radę Gminy procedury
w przedmiocie nadania miejscowości Nowa Słupia praw miejskich.

Rada Gminy Nowa Słupia, działając na podstawie stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie
gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków
dotyczących nadania gminie lub miejscowości statusu miasta, uwzględniając przesłanki historyczne, a także
dotychczasowy rozwój społeczno – gospodarczy miejscowości Nowa Słupia oraz wynik konsultacji
społecznych podjęła decyzję o  wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia.

Nadanie Nowej Słupi rangi miasta będzie wyrazem szacunku do przeszłości i tradycji miejscowej
społeczności a aspekcie dążeń i aspiracji do godnego życia jej mieszkańców.
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