
Informator 
BEZPIECZNA GMINA ZŁOTA

ZŁOTA 2020



2 3

BEZPIECZNA GMINA ZŁOTA

 
SPIS TREŚCI

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
GMINY ZŁOTA      4

1.1. Położenie administracyjne gminy    4

1.2. Rys historyczny      4  
 
1.3. Funkcjonowanie Gminy Złota     9

1.3.1. Organizacja i Władze Gminy     9

1.3.2. Jednostki organizacyjne i instytucje    11

2. CHARAKTERYSTYKA SFERY  
SPOŁECZNEJ GMINY ZŁOTA     11

2.1. Sytuacja demograficzna     11

2.2. Mieszkalnictwo      12

2.3 Infrastruktura społeczna     13

2.3.1. Oświata       13

2.3.2. Ochrona zdrowia      13

2.3.3. Pomoc społeczna      14

2.3.4 Bezpieczeństwo publiczne     14

2.3.5. Kultura i dziedzictwo kulturowe    18

2.3.6. Tradycja, obrzędy      26

2.3.7. Aktywność społeczna     28

2.3.8. Sport, turystyka      31

3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY 
 TECHNICZNEJ      36

3.1. Infrastruktura transportowa i komunikacja   36

3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna    37

3.3. Gospodarka odpadami      38

3.4. Zaopatrzenie w ciepło      39

4. CHARAKTERYSTYKA STREFY  
GOSPODARCZEJ      39

4.1 Aktywność gospodarcza     39

4.2. Rolnictwo       40

4.3. Leśnictwo       41

5. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  
PRZYRODNICZEGO      42 

5.1. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i geologia  42

5.2. Warunki klimatyczne      42

5.3. Hydrologia i hydrografia     43

5.4. Ochrona przyrody      44

6. SOŁECTWA GMINY ZŁOTA    48



4 5

1. OGÓLNA CHARTAKTERYSTYKA GMINY ZŁOTA

1.1. Położenie administracyjne gminy

Gmina Złota położona jest w południowej części województwa świętokrzyskie-
go, w powiecie pińczowskim. Południowa, południowo-zachodnia oraz wschodnia 
granica gminy jest równocześnie granicą po-
wiatu pińczowskiego. Północno-wschodnią 
granicę gminy wyznacza rzeka Nida oraz jej 
dolina. Granica północno-zachodnia przebie-
ga poprzez kompleks leśny na zachód od Woli 
Chroberskiej, następnie biegnie przez lokal-
ne wzniesienie o nazwie Łysa Góra, a dalej 
wzdłuż południowego-wschodu.

Gmina Złota to gmina wiejska graniczą-
ca z 3 gminami: od wschodu z gminą Wi-
ślica (powiat buski), od południa i zachodu 
z gminą Czarnocin (powiat kazimierski), od 
północy z Gminą Pińczów. Ogółem obszar 
gminy z powierzchnią 82 km2 stanowi 13,4% 
całkowitej powierzchni powiatu pińczow-
skiego (najmniejsza gmina powiatu pińczow-
skiego) i 0,7% powierzchni województwa 
świętokrzyskiego. W skład gminy wchodzi  
14 sołectw: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, 
Miernów, Niegosławice, Nieprowice, Pełczy-
ska, Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Woj-
sławice, Wola Chroberska, Złota i Żurawniki.

Obszar Gminy Złota w 90% jest objęty różnymi formami ochrony. Północno-za-
chodnia część gminy jest fragmentem Kozubowskiego Parku Krajobrazowego i jego 
otuliny, natomiast północno-wschodnia część gminy jest fragmentem Nadnidziań-
skiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną. Wschodnia część gminy leży w ob-
szarze „Doliny Nidy” z przepływającą rzeką Nidą na odcinku 11 km.

1.2. Rys historyczny

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie obecnej Gminy Złota sięgają II tysiąclecia 
p.n.e. Świadczą o tym stanowiska archeologiczne w południowo-wschodniej części 
miejscowości Pełczyska. Na szczególną uwagę zasługują odsłonięte ślady ludu Celtów. 
Przede wszystkim interesowały ich bogactwa naturalne oraz żyzne gleby, które jako 
pierwsi umieli poddać uprawie przy użyciu żelaznych redlic. W dolnej partii północ-
nego stoku wzgórza lessowego widnieją ślady osady, użytkowanej od II w. p.n.e. do 
IV w. n.e.. Znaleziska archeologiczne, jak również przekazy dotyczące przemarszu 

wojsk Władysława Łokietka z Węgier (w czasie zajmowania Małopolski w 1304 r.) 
świadczą, iż przez Pełczyska – wzdłuż prawego brzegu Nidy – wiódł szlak drożny.

W 1795 roku zie-
mie po lewej stronie 
Wisły dostały się pod 
panowanie Austrii, 
jako Galicja Zachod-
nia. Zamiast powia-
tów powstały cyrkuły. 
W 1809 roku w wyni-
ku kolejnej wojny na-
poleońskiej i udziału 
w niej Księstwa War-
szawskiego dawne sta-
rostwo wiślickie zna-
lazło się w granicach 
Księstwa. Teren gminy 
znalazł się w departa-
mencie krakowskim 
w powiecie skalbmierskim.

W 1815 roku na mocy porozumień wiedeńskich utworzono Królestwo Polskie 
pod berłem rosyjskim. Północna część departamentu krakowskiego weszła w skład 
Królestwa. Rosjanie wprowadzili nowy podział administracyjny tych ziem. W styczniu 
1816 roku w miejsce departamentów utworzono województwa, a powiaty połączono 
po dwa lub trzy i nazwano je obwodami. Gmina znalazła się w obwodzie miechowskim 
województwa krakowskiego. Powstanie listopadowe z lat 1830-31 nie dotknęło tych 
okolic, nie było tu walk.

Wynikiem kolejnego zrywu narodowego była zmiana województw na gubernie 
tak, jak w Rosji. W 1841 zmieniono nazwę guberni krakowskiej (Kraków od 1815 roku 
nie leżał w Królestwie Polskim) na kielecką. W tym czasie ważną postacią w gminie był 
Aleksander Wielopolski (1803-1877), który często przebywał w wybudowanym przez 
siebie pałacu w Chrobrzu. Jego prorosyjska polityka w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XIX wieku jest przedmiotem zażartych sporów historyków i publicystów.

Podczas powstania styczniowego 1863 roku przebywał w Chrobrzu ze swym od-
działem dyktator powstania Marian Langiewicz. Stoczył tu potyczkę z rosyjskim od-
działem i stąd wyruszył do pobliskich Grochowisk, gdzie rozegrała się (18 III 1863) 
jedna z największych bitew powstania.

Po powstaniu styczniowym dokonano kolejnej reformy podziału administracyjne-
go. Utworzono nowe powiaty w tym po raz pierwszy powiat pińczowski w granicach, 
którego znalazły się utworzone gminy Złota oraz Chroberz. Gminy mocno związane 
z historią powiatu pińczowskiego, który powstał w 1867 r. Urodzajne gleby spowo-
dowały, że rozwijało się tu rolnictwo oraz rzemiosło, przemysł zaś występował tyl-
ko szczątkowo.

Uroczystości strażackie w Złotej
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Gmina Złota w końcu XIX wieku liczyła ponad 5 300 mieszkańców. Podczas re-
formy włościańskiej (1864) utworzono gminę Chroberz, która istniała jeszcze w XX 
wieku. Należały do niej obok Chrobrza, Wojsławice, Zagaje Stradowskie, Zawarża, 
Stradów, Aleksandrów i Wola Chrobeska.

Podczas pierwszej wojny światowej teren gmin znalazł się w ogniu walk austryjac-
ko-niemiecko-rosyjskich. W walkach nad Nidą w 1914 roku i 1915 roku wzięły udział 
legiony polskie Piłsudskiego. W dniu 11 maja Rosjanie opuścili linie Nidy. Rejon gmi-
ny znalazł się pod okupacją austro-węgierską, która trwała do listopada 1918 roku.

W 1918 roku tereny nad Nidą weszły w skład odrodzonej Polski, znajdując się 
w powiecie pińczowskim województwa kieleckiego. W 1926 r. oddano do użytku linię 
kolejki wąskotorowej, mającą połączenie z kolejami szerokotorowymi Jędrzejów- Kiel-
ce – Warszawa oraz Kocmyrzów – Kraków. W latach 30-tych powstał m.in. trakt dro-
gowy łączący Pińczów z Wiślicą i Nowym Korczynem, przebiegający przez terytorium 
Gmin: Chroberz i Złota.

We wrześniu 1939 roku rejon ten broniła armia „Kraków”. Wchodząca w jej skład 
23 dywizja piechoty nocą z 7 na 8 września przeprawiła się przez Nidę w kierunku Wi-
sły, broniąc się przed nacierającymi od Krakowa Niemcami. Szybko rozwinął się ruch 
oporu głównie Bataliony Chłopskie, Armia Krajowa i Armia Ludowa. W 1944 roku 
Niemcy zbombardowali Pełczyska i zamordowali siedmiu mieszkańców wsi Złota. 
W rejonie Chrobrza w lipcu i sierpniu 1944 roku (republika pińczowska) miała swój 
sztab 1 Brygada A.L. Ziemi Kieleckiej, doszło tam do potyczki z wojskami niemieckimi.

Po ustaniu działań wojennych (II wojna światowa) powiat pińczowski reaktywo-
wano w jego poprzednim kształcie. W 1955 roku utracił on swoją południową część, 
która to weszła w skład powiatu kazimierskiego. W nowej postaci powiat pińczowski 
składał się z 20 gromad.

W roku 1975 
wszystkie powiaty 
w Polsce zostały znie-
sione. 1 stycznia 1973 
r. z byłych trzech Gro-
madzkich Rad Naro-
dowych – Chrobrza, 
Pełczysk, Złotej – po-
wstała Gmina Złota. 
Od 1 lipca 1990 r. 
gmina działała w no-
wym systemie samo-
rządu terytorialnego. 
W dniu 1 stycznia 
1999 r. gmina powró-
ciła do powiatu pińczowskiego.

W latach 70-tych i 80-tych Gmina Złota rozwijała się stosunkowo dobrze. W tym 
okresie, pomimo niedostatku niektórych środków i materiałów, nastąpił szybki rozwój 
budownictwa wiejskiego. Główne działania władz gminy ukierunkowane były na za-
opatrzenie rolnictwa i wsi w wodę. W ośmiu wsiach wybudowano wodociągi. Budo-
wano i modernizowano drogi. Wspierano budowy obiektów użyteczności publicznej 
na wsi (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, domy ludowe itp.). W tym czasie zaini-
cjowano szereg przedsięwzięć, mających na celu zaopatrzenie rolników w środki do 
produkcji rolnej oraz ciągniki i maszyny rolnicze, jak również poprawę funkcjonowa-
nia jednostek obsługi rolnictwa. Na terenie gminy działały następujące jednostki: trzy 
szkoły podstawowe (Złota, Chroberz, Miernów), Zespół Szkół Rolniczych w Chrob-
rzu, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Złotej, Spółdzielnia Kółek Rol-
niczych w Złotej, Bank Spółdzielczy w Złotej, trzy biblioteki publiczne (Chroberz, 
Złota, Pełczyska), trzy kluby – w tym dwa kluby rolnika (Złota, Pełczyska) oraz klub 
inteligencji w Chrobrzu, świetlica wiejska w Stawiszycach oraz kino półstałe w tej miej-
scowości. Należy podkreślić fakt, iż 12 maja 1985 r. gmina uzyskała odznaczenie pań-
stwowe – Krzyż Grunwaldu II Klasy – z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem.

W latach 1990-99 zmiany ustrojowe Państwa, wdrażanie reform w gospodarce 
miały wpływ na sytuację w gminie. Niezależnie od trudności rozwój gminy przebiegał 
zadawalająco. Po roku 1995 nastąpił intensywny rozwój telefonizacji gminy. W roku 
1998 po ukończeniu inwestycji wodociągowej we wsi Wola Chroberska osiągnięto peł-
ne zwodociągowanie Gminy Złota.

Uroczystość nadania Krzyżu Grunwaldu Gminie Złota. Rok 1985

Samorząd Gminy Złota jest laureatem wielu nagród 
dla administracji samorządowej
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W okresie minionych lat udało się zrealizować zadania inwestycyjne, gospodarcze 
i organizacyjne. Kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Poprawiony został 
stan bezpieczeństwa na drogach gminnych wraz z budową chodników. W szkołach na 
bieżąco wykonywane są prace poprawiające stan techniczny i estetykę obiektów i tere-
nów wokół budynków. Kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia, remont boiska 
sportowego, remont budynków, których użytkownikami są straże pożarne i wiele in-
nych Oprócz działań inwestycyjnych i gospodarczych, ważni są nasi mieszkańcy. Zo-
stało zorganizowanych na terenie gminy wiele imprez, w których uczestniczyli zarów-
no mieszkańcy naszej gminy, jaka i mieszkańcy sąsiednich gmin, zaproszeni goście, 
politycy, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i powiatowe, instytucje ze szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego. Nastąpiło pełne zaangażowanie w działania gospodar-
cze, promocyjne, na rozwój naszej gminy, utrzymanie dobrego klimatu dla inwestorów, 
działanie w celu usprawnienia pracy urzędu (urząd przyjazny mieszkańcom), uaktyw-
nienie działań z zakresu kultury, działania zmierzające do wdrażania zintegrowanych 
systemów informatycznych.

Wykorzystanie środków unijnych prowadzone jest dwutorowo:
1. Inwestycyjne w infrastrukturę gminy tj.: drogi, przydomowe oczyszczalnie ście-

ków, place zabaw na terenie 14 sołectw gminy, hala sportowa w Złotej, przystań wodna 
w Chrobrzu, schronisko turystyczne w Wojsławicach, remonty świetlic wiejskich, klu-
by seniora.

2. Rozwój edukacji, kultury, sportu.
• udział szkół w realizacji projektów w ramach Kapitału Ludzkiego, działania 

uwzględniające wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich

• wspieranie zespołów ludowych takich jak: Olbryszanie, Pełczyszanie, Zło-
cowianki

• propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez rozwój różnych dyscyplin sportu
Zrównoważony rozwój gminy możliwy jest dzięki współpracy mieszkańców, 
radnych, sołtysów, kierowników jednostek, pracowników urzędu gminy i in-
nych podmiotów.
Efekty tych działań to również liczne nagrody, które otrzymał nasz samorząd. 

Docenienie osiągnięć gminy Złota szczególnie w dziedzinie inwestycji w poprzed-
nich latach:

• ranking gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „kompetentna gmina” wy-
różnienie – 2009 r.,

• Euro Gmina 2008/2009 za rozwój infrastruktury, 2009/201– statuetka Wójta 
Roku, 2010/2011 – Super gmina, 2011/2012 – Super Wójt Roku,

• Europejska Gmina Europejskie Miasto – nagroda za pozyskiwanie środ-
ków europejskich,

•  „Gmina Fair Play” 2010 – certyfikowana lokalizacja inwestycji – złota sta-
tuetka,

• Laureat rankingu „Samorządu Rzeczypospolitej 2011”, w kategorii Najlepsza 
Gmina Wiejska,

• Świętokrzyska Nagroda Jakości 2012 r.
Urząd Gminy określa, zarządza, ulepsza i rozwija swoje kluczowe procesy, prowa-

dzi działania w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów. Urząd Gminy w Złotej 
dążąc do poprawy sprawności działania a jednocześnie zrozumienia i wykorzystania 
technik zarządzania jakością w administracji publicznej przystąpił w 2011r. do Wspól-
nej Metody Oceny (CAF).

We wrześniu 2015 roku Wójt gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z sekretarzem 
gminy Złota Ireneuszem Gołuszką uczestniczyli w konferencji „Systemowe zmia-
ny w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego - IV Konferencja z cyklu 
Sprawne Państwo” podczas, której wręczono przedstawicielom naszej gminy Certyfi-
kat Skutecznego Użytkownika Systemu CAF. Gmina Złota otrzymała go jako jedyny 
samorząd z województwa świętokrzyskiego.

 Szczególnym działaniem jest rozwijanie naszej Małej Ojczyzny i promowania tego 
co w niej jest najlepsze, w jej zasobach: przyrodniczych, historycznych, kulturowych 
a także ludzkiego potencjału.

1.3. Funkcjonowanie Gminy Złota

1.3.1. Organizacja i władze Gminy

Gmina Złota stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez jej miesz-
kańców. Zarządza nią Rada Gminy składająca się z 15 radnych, pracujących w 4 ko-
misjach. Wójt Gminy Złota jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy. Jed-
nostką administracyjną gminy jest Urząd Gminy w Złotej.

Posiedzenie Sesji Rady Gminy Złota. Rok 2020
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Władze Gminy:

Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota

Adam Wypych – Przewodniczący Rady Gminy Złota

Ireneusz Gołuszka – Sekretarz Gminy Złota

Ewa Pawełczak – Skarbnik Gminy Złota

Adres: ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

Kontakt: tel. 41 356 16 01, 41 356 16 33, fax 41 356 16 48 
e-mail: ug@gminazlota.pl

Urząd Gminy w Złotej wykonuje zadania gminy wynikające z ustawy, zadania 
zlecone z zakresu działań organów administracji rządowej, zadania wynikające z po-
rozumień zawartych pomiędzy gminą, a jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
inne zadania określone statutem, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta 
Gminy. Zadania te realizowane są poprzez poszczególne referaty lub samodzielne sta-
nowiska pracy utworzone w urzędzie.
 
Kadencja Rady Gminy 2018-2023
 
Przewodniczący Rady Gminy 
ADAM WYPYCH (Chroberz)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
DARIUSZ JAWORSKI (Wojsławice)

Radni Gminy 
MACIEJ PIOTR PIECZONKA (Złota) 
EWA KAZIMIERA PIOTROWSKA (Złota) 
PAWEŁ MARCIN KUMOR (Złota) 
SŁAWOMIR WŁADYSŁAW FIRKA (Żurawniki) 
MARIUSZ GOLOWSKI (Niegosławice) 
MICHAŁ PRZEMYSŁAW BUJAK (Chroberz ) 
DARIUSZ PIOTR TARKA (Chroberz) 
MIROSŁAW STANISŁAW KRAWCZYK (Nieprowice) 
KRZYSZTOF MIROSŁAW ANTOS (Kostrzeszyn) 
BARBARA ELŻBIETA GÓRNIAK (Pełczyska) 
LUCJAN KAZIMIERZ ADAMCZYK (Miernów) 
WIOLETTA JOANNA ŁĄTKA (Probołowice) 
TADEUSZ JÓZEF SWAT (Stawiszyce)

1.3.2. Jednostki organizacyjne i instytucje
 
Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji funkcjonujących na terenie  
Gminy Złota:

• Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej,
• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrobrzu,
• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pełczyskach,
• Zespół Placówek Oświatowych w Złotej (przedszkole, szkoła podstawowa),
• Szkoła Podstawowa w Chrobrzu,
• Szkoła Podstawowa w Miernowie,
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego 

 w Chrobrzu (podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej,
• Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej,
• Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej Filia w Chrobrzu,
• Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

 Rzeczypospolitej Polskiej,
• Poczta Polska – Urząd Pocztowy w Złotej,
• Bank Spółdzielczy w Pińczowie Oddział w Złotej,
• Urząd Stanu Cywilnego w Złotej,
• Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

2. CHARAKTERYSTYKA SFERY SPOŁECZNEJ GMINY ZŁOTA

2.1. Sytuacja demograficzna

Gmina Złota liczy ogółem 4569 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.), w tym 
2328 kobiet i 2241 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 53 osoby/km2 

.
 

Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wiekowych przedsta-
wia się następująco: 15,40% ogółu mieszkańców stanowią osoby w wieku przedpro-
dukcyjnym; 59,40% osoby w wieku produkcyjnym a 25,20% osoby w wieku popro-
dukcyjnym (dane własne Urzędu). Populacja gminy charakteryzuje się obecnie mało 
korzystną strukturą wiekową, ponieważ jest zbyt mała różnica pomiędzy populacją 
w wieku przedprodukcyjnym a poprodukcyjnym. Zdecydowana większość miesz-
kańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym. Liczebność tej grupy ludności 
nie ulega znacznym wahaniom. Stopień koncentracji ludności w poszczególnych so-
łectwach jest nierównomierny i uzależniony jest od ich wielkości, położenia, rodzaju 
pełnionej funkcji oraz zagospodarowania terenu. Analizując obszar gminy należy 
zauważyć, iż najwięcej ludności zamieszkuje sołectwo Złota i Chroberz (mieszkańcy 
tych dwóch sołectw stanowią ponad 37% ogólnej liczby zamieszkującej obszar 
gminy). Najmniej zaludnionym sołectwem jest Wola Chroberska zamieszkiwana 
przez jedynie 65 osób.
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 DEMOGRAFIA W GMINIE ZŁOTA W LATACH 2017-2019
 2017 2018 2019

Liczba ludności ogółem  4590 4579 4569

Mężczyźni  2288 2227 2241

Kobiety  2302 2352 2328

            Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku

Wiek przedprodukcyjny  710  706 704

Wiek produkcyjny  2721 2715 2718

Wiek poprodukcyjny  1159 1155 1150

LICZBA LUDNOŚCI GMINY ZŁOTA NA PRZESTRZENI 
LAT 2017-2019 

 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota

2.2. Mieszkalnictwo 

Czynnikiem wpływającym na standard życia ludności danego obszaru są warun-
ki mieszkaniowe. Polityka gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego polega 
zarówno na działaniach doraźnych jak i długofalowych, zmierzających do uporząd-
kowania spraw związanych z planowaniem przestrzennym. W strukturze osadniczej 
Gminy Złota dominuje zabudowa zagrodowa, której uzupełnienie stanowi nieliczna 
zabudowa nierolnicza (głównie siedliska z budynkami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi). Podstawowy układ osadniczy gminy ukształtował się w oparciu o dostępność ko-
munikacyjną oraz wartości naturalne środowiska przyrodniczego. 

2.3. Infrastruktura społeczna 

2.3.1. Oświata 

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
• Zespół Placówek Oświatowych w Złotej (przedszkole, szkoła podstawowa),
• Szkoła Podstawowa w Chrobrzu ( punkt przedszkolny przy szkole),
• Szkoła Podstawowa w Miernowie ( punkt przedszkolny przy szkole),
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego 

w Chrobrzu (podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).  
 

Gmina zapewnia edukację dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym. Do szkół 
na poziomie średnim i zawodowym młodzież dojeżdża do pobliskich miast. Szkoły 
podstawowe na terenie gminy realizują programy profilaktyczne o zdrowym żywieniu, 
o bezpieczeństwie oraz o uzależnieniach. Na terenie szkół organizowane są stosowanie 
do możliwości bezpłatne zajęcia dodatkowe, takie jak: koła przedmiotowe związane 
z realizacją treści programowych poszczególnych przedmiotów, gry sportowe zgodnie 
z zainteresowaniami i możliwościami, dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia 
w świetlicach środowiskowych.

 
2.3.2. Ochrona zdrowia

 
Możliwość do-

stępu mieszkańców 
danego obszaru do 
służby zdrowia i usług 
medycznych stanowi 
istotny czynnik orga-
nizacji infrastruktury 
społecznej. Poziom 
dostępności służby 
zdrowia określić moż-
na za pomocą nastę-
pujących wskaźników: 
liczba placówek spe-
cjalistycznych świad-
czących usługi medyczne, 
wyposażenie, liczba lekarzy, itp.

W Gminie Złota funkcjonują: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej 
oraz Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej Filia w Chrobrzu. Na terenie 
gminy działa apteka w Złotej. W Chrobrzu uruchomiono w budynku ośrodka zdrowia 
gabinet rehabilitacji, który wyposażony jest w aparaturę, pozwalającą na leczenie róż-
nego rodzaju schorzeń układu ruchu. Jest tu między innymi prowadzona elektrotera-
pia, laseroterapia i magnetoterapia.

Ośrodek Zdrowia w Chrobrzu
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2.3.3. Pomoc społeczna 

Gmina Złota zabezpiecza podstawowe potrzeby społeczne. Na jej terenie działa-
ją placówki oświatowe, podstawowa opieka medyczna, instytucje społeczne (GOPS, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej z filiami). Gmina przeżywa problemy podobne 
do wielu gmin wiejskich w regionie, czy nawet kraju. Szczególnie niekorzystny wpływ 
na funkcjonowanie i rozwój gminy ma niskie tempo rozwoju gospodarczego, który 
bezpośrednio przekłada się na poziom życia mieszkańców. Ważnymi wskaźnikami 
kondycji społeczeństwa gminy są: demografia, wykształcenie mieszkańców, aktyw-
ność zawodowa (w tym skala bezrobocia) oraz aktywność społeczna. Na terenie gmi-
ny pomoc społeczną mieszkańcom świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złotej. Ośrodek może udzielać pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej, a przy re-
alizacji zadań współdziała z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem 
katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi. Najwięcej świadczeń przyznawanych jest z powodu ubóstwa, bezrobocia, 
niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. 

W gminie działa Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, która prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych. GOPS współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Pińczowie, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, Poradnią Pedagogiczno-Psy-
chologiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Polskim Czerwonym Krzyżem, 
Zespołem interdyscyplinarnym, Klubem Seniora w Złotej. W najbliższym czasie 
również powstanie Klub Seniora w Chrobrzu i Pełczyskach.

2.3.4. Bezpieczeństwo publiczne 

W myśl ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym także zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpo-
wodziowej. Troska gminy o porządek publiczny, zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz niski stopień przestępczości należą do czynników świadczą-
cych o rozwoju i atrakcyjności danego obszaru. 

Gmina Złota należy do obszarów bezpiecznych. Na terenie gminy notowane są 
jedynie drobne przestępstwa o niewielkim ciężarze gatunkowym. Do najczęściej po-
pełnianych wykroczeń należą: drobne kradzieże, wandalizm i niszczenie mienia, bójki, 
pobicia, kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym. 

Podstawowymi organami państwa, powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego są policja oraz straż pożarna. Za bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie. Ponadto w budynku 
OSP Złota funkcjonuje punkt przyjęć interesantów, gdzie raz w tygodniu dyżuruje po-
licjant dzielnicowy. Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa ogól-
nego zajmują się: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz 
gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Istniejące na terenie gminy Złota jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
w świetle prawa są samodzielnymi Stowarzyszeniami. Zgodnie ze statutem do pod-
stawowych celów ich działania należy m.in. zapobieganie pożarom, udział w akcjach 
ratowniczych, informowanie ludności o zagrożeniach także rozwijanie kultury fi-
zycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 
Wszystkie jednostki zrzeszone są w Związku OSP RP, którym na szczeblu gminnym 
kieruje Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Na terenie naszej gminy funkcjonuje 10 
jednostek OSP. Najbardziej aktywne to jednostki typu ,,S”, czyli jednostki wyjazdowe. 
Są to OSP Chroberz, OSP Pełczyska, i OSP Złota. Pozostają one w stałej dyspozycji 

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej

Zawody strażackie co roku dostarczają wiele emocji
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Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie i są dysponowane do 
działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostki te dysonują odpowiednim sprzętem, wypo-
sażeniem i umundurowanie, zaś ich członkowie przechodzą badania lekarskie i szko-
lenia specjalistyczne pozwalające na prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Stan 
wyposażenia tych jednostek jest dobry i spełnia wymagania KSRG. 

Pozostałe aktywne jednostki to jednostki typu „M”, są to OSP Nieprowice, OSP 
Niegosławice, OSP Żurawniki, OSP Miernów i OSP Stawiszyce. Jednostki te praktycz-
nie nie biorą udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, niemniej jednak posiadają na 
wyposażeniu podstawowy sprzęt taki, jak węże, prądownice czy rozdzielacz, który po-
zwala na podjęcie działań ratowniczych w obrębie zabudowań, przy użyciu wody z wiej-
skich wodociągów. Jednostki te integrują społeczeństwo lokalne oraz pełnią funkcje 
reprezentacyjne uczest-
nicząc w różnego ro-
dzaju uroczystościach. 
Część z nich bierze udział 
w organizowanych co 
roku gminnych zawodach 
sportowo – pożarniczych. 
Jednostki OSP z terenu 
Gminy Złota zrzeszały 
w swoich szeregach ok. 
250 członków oraz ok. 
30 członków MDP (były 
to młodzieżowe druży-
ny pożarnicze chłop-
ców ze Stawiszyc i Zło-
tej oraz MDP dziewcząt 
ze Złotej). OSP Chroberz i OSP Złota funkcjonują w Strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i co roku kontrolowane są przez funkcjona-
riuszy Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie ze Złotej i Chrobrza biorą udział 
w rożnego rodzaju ćwiczeniach, które wzbudza bardzo dużo zainteresowanie 
nie tylko mieszkańców gminy, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej, 
z której część pełniąc rolę pozorantów brała udział w prowadzonych działaniach.  
Najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w jednostkach OSP w minionym cza-
sie: - styczeń druhowie z OSP Chroberz, OSP Pełczyska i OSP Złota kwestują na rzecz 
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

• I kwartał – w jednostkach OSP prowadzone są zebrania sprawozdawcze, w trakcie 
których podsumowano miniony rok oraz wytworzono główne kierunki działań 
na rok bieżący, 

• marzec – gminny turniej wiedzy pożarniczej,
• 3 maja – obchodzona uroczystość „Gminnego Dnia Strażaka” połączona z obcho-

dami rocznicy Konstytucji 3 Maja, zorganizowanej przez OSP Stawiszyce, 

• czerwiec – OSP Złota w ramach plutonu pompowego świętokrzyskiej brygady 
odwodowej uczestniczy w ćwiczeniach szczebla wojewódzkiego na terenie gmi-
ny Zagnańsk,

• kobieca i męska drużyna OSP Chroberz biorą udział w Mistrzostwach Grup Re-
agowania na wodzie na zalewie w Chańczy, 

• lipiec – odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Rywalizowało 7 dru-
żyn OSP, 1 kobieca drużyna pożarnicza i 3 młodzieżowe,

• 11 listopada  – jednostki OSP z gminy Złota wzięły udział w Pińczowie, w uroczy-
stościach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ponadto:
1. OSP Złota złożyła 2 wnioski o powierzenie grantu do LGD „Ponidzie”, które reali-

zowane były w 2019 r. I wniosek dotyczył szkolenia z zakresu „Pilarz - drwal”, zaś 
II wniosek skierowany do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich dotyczył organizowa-
nia warsztatów twórczych. 

2. OSP Złota złożyła 2 wnioski o powierzenie grantu do LGD „Ponidzie” i obydwa 
wnioski zostały zakwalifikowane. I wniosek pn.: „Promocja Gminy Złota poprzez 
zakup gadżetów promocyjnych”, zaś II wniosek wydanie informatora pn.: ,,Bez-
pieczna Gmina Złota”. Wnioski te realizowane będą w 2020 r. 

3. OSP Nieprowice – odbyło się szkolenie pn.: „Propagowanie zasad udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub in-
nego miejscowego zagrożenia”. W szkoleniu udział wzięli druhowie i druhny OSP 
w Nieprowicach oraz Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
mieszkańcy. Szkolenie było jednym z etapów realizowanego zadania publicznego 
„Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Podjęto szereg działań aby nasza gmina była bezpieczna dla mieszkańców, tury-
stów i gości. Bezpieczna Gmina Złota poprzez zapewnienie poprawy stanu bezpie-
czeństwa publicznego na terenie gminy a także poprzez współuczestniczenie w tym 
procesie. W związku z powyższym podejmowane są działania z policją, organami 
samorządu, szkołami, środowiskiem lokalnymi, mieszkańcami i dotyczą: 

• zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkań-
ców Gminy,

• poprawy bezpieczeństwa w szkole, na ulicy, nad wodą, imprezach masowych, 
miejscach zamieszkania,

• uświadomienie społeczeństwa w poprawie bezpieczeństwa i oddziaływania 
na środowisko naturalne,

• podejmowania działań w miejscach występowania zagrożeń i patologii spo-
łecznych na terenie gminy, 

•  podejmowania działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Działania w tym zakresie kierowane są do: mieszkańców Gminy, placówek szkol-

nych, kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych, osób prowadzących działalność 
gospodarczą, wszystkich osób z poza terenu gminy odwiedzających i przybywających 
w celach rekreacyjnych, turystycznych. Na terenie gminy jest zachowany porządek na 

Szkolenie członków organizacji pozarządowych z terenu Gminy Złota  
w zakresie Pilarz/Drwal.
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imprezach plenerowo – rozrywkowych. Imprezy przebiegają sprawnie i bez zakłóceń. 
Podczas imprez lokalnych np. dożynki policja, OSP czuwają nad bezpieczeństwem 
wszystkich uczestników. Zapewnione są warunki bezpiecznego poruszania się uczest-
ników ruchu kołowo-pieszego, poprzez cykliczne działania kontrolne na wyznaczo-
nych odcinkach dróg pod kątem naruszeń przepisów ruchu drogowego z uwzględnie-
niem okolic placówek szkolnych. W okresie letnim wzmożone kontrole kierujących 
pojazdami mechanicznymi oraz osób poruszających się rowerami oraz innymi pojaz-
dami w ruchu drogowym pod kątem ich trzeźwości. Zapewnione jest bezpieczeństwo 
uczestnictwa dzieci i młodzieży szkolnej w życiu grup szkolnych i młodzieżowych. 
Nastąpiło zwiększenie uświadomienia sprzedawców oraz właścicieli lokali usługowych 
o potrzebie przestrzegania przepisów regulujących sprzedaż alkoholu i wyrobów tyto-
niowych, a w szczególności przepisów dotyczących nieletnich.

2.3.5. Kultura i dziedzictwo kulturowe

Kultura

Działalnością kultu-
ralną na terenie gminy 
zajmuje się Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Zło-
tej z filiami w Chrobrzu 
oraz Pełczyskach. Biblio-
teki mają na celu upo-
wszechnianie wiedzy, 
czytelnictwa i kultury 
jako czynników mających 
wpływ na wzrost pozio-
mu życia mieszkańców, 
poszanowanie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego, 
gromadzą, opracowują, 
przechowują i udostępniają materiały biblioteczne.

Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży prowadzona jest również w szkole 
poprzez wszelkiego rodzaju grupy recytatorskie, teatrzyki dla dzieci i młodzieży itp..

Ważnym aspektem stało się zagospodarowanie wolnego czasu grupie poproduk-
cyjnej, osobom nieaktywnym zawodowo na rynku pracy, które w zaciszu swoich go-
spodarstw domowych są często osobami samotnymi. Mieszkańców powyżej sześćdzie-
siątego roku życia jest w naszej gminie około 1293 osób. Aktywizacja tej grupy stała 
się ważnym zadaniem do realizacji przez samorząd Gminy Złota, aby nie dopuścić do 
wykluczenia tych osób. Na terenie Gminy Złota od początku 2019 funkcjonuje obiekt 
infrastruktury przeznaczony dla osób starszych. Wychodząc naprzeciw bieżącej sytu-
acji, Gmina Złota utworzyła Klub Seniora, który skupia osoby w wieku 60+, nieaktyw-
ne zawodowo. 

Utworzony Klub Seniora jest obiektem, w którym seniorzy spotykają się by, spę-
dzać wspólnie czas. Przynależność do Klubu jest otwarta dla wszystkich chętnych, 
a jego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umoż-
liwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty z za-
kresu prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach 
działalności Klubu realizowane były zadania z zakresu rozwijania zainteresowań oraz 
zdolności, a także zapobiegania wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, pod-
noszenia własnej atrakcyjności społecznej oraz wzmocnienia i poprawy sprawności 
fizycznej. Utworzenie klubu wzmocniła ich motywację do działań na rzecz wzajemnej 
samopomocy oraz podejmowania działań pomocowych na rzecz innych. 

Gmina Złota udostępnia i regularnie doposaża (meble, urządzenia, laptopy, sprzęt 
nagłaśniający i inne) świetlice wiejskie dla stowarzyszeń, w których aktywnie działa-
ją osoby starsze; Chroberz – Chroberskie Stowarzyszenie Kobiet, Nieprowice – Koło 
Gospodyń Wiejskich, Stawiszyce – Koło Gospodyń Wiejskich. Wachlarz zajęć oraz 
działań tych grup jest niezwykle szeroki i odbywa się w ścisłej współpracy z samorzą-
dem. Osoby starsze regularnie wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne oraz wydarzenia 
artystyczne (koncerty, spektakle teatralne).

Kolejnym zagrożeniem, które zdiagnozowała Gmina Złota na swoim terenie, było 
ograniczenie w dostępie do oferty zajęć pozalekcyjnych oraz współpracy z psycho-
logiem, doradcą edukacyjno-zawodowym oraz prawnikiem. Jest to wynik oddalenia 
naszej gminy od dużych ośrodków. W 2019 roku Gmina Złota złożyła wniosek, który 
uzyskał akceptację instytucji wdrażającej, a który miał na celu stworzenie świetlicy śro-
dowiskowej, skierowanej do 60 dzieci oraz ich opiekunów. 

Świetlica powstała w budynku szkoły w Złotej i jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 12.00-18.00, 40 tygodni w roku. Rodzic/dziecko wybiera sobie do-
wolne dni i czas pobytu w świetlicy środowiskowej. Ma zapewnioną opiekę, pomoc 
w odrabianiu lekcji oraz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ofero-
wanych bezpłatnych zajęciach: sportowych, taneczno-muzycznych, artystycznych, ję-
zykowych, informatyczno-matematycznych z elementami programowania robotów, 
zabaw z podłogą interaktywną. Odbywają się również korepetycje z poszczególnych 
przedmiotów dla uczniów klas IV-VIII.

Oprócz oferty zajęć rozwijających, dziecko ma możliwość uczestniczyć w wyjaz-
dach do kina, na mecze sportowe, a także w wycieczkach krajoznawczych. W ramach 
projektu jest zatrudniony psycholog, doradca edukacyjno-zawodowy oraz prawnik, 
którzy w razie potrzeby może udzielać wsparcia dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. 
Codziennie dzieci otrzymują poczęstunek a w dniach zajęć grupowych tj. dwa razy 
w tygodniu zorganizowany jest obiad i odwóz do miejsca zamieszkania. Projekt re-
alizowany jest z udziałem środków własnych, a także środków pochodzących z dofi-
nansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej
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Zaprezentowany całokształt podejmowanych działań przez Gminę Złota, pokazu-
je spójną politykę naszego samorządu w eliminowaniu problemów społecznych. Nasza 
Gmina jest Gmina Przyjazną Rodzinom i Seniorom.

Biblioteki na terenie gminy Złota kierują ciekawą ofertę dla wszystkich grup od-
biorców i dostosowaną do różnych potrzeb społecznych. Specyficzną grupę czytelni-
ków stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Podejmuje się działania, by zachęcić 
seniorów do aktywnej jesieni życia, a tym samym przeciwdziałania poczuciu osamot-
nienia i pustki. Organizowane są spotkania, koła zainteresowań, warsztaty edukacyjne. 
Gminne biblioteki publiczne służą zarówno uczniom, jak i nauczycielom, pomagają 
w rozwijaniu pasji i zainteresowań, proponują wiele różnych form spędzania wolnego 
czasu, uczą samodzielnego korzystania z katalogów, kartotek, dysponują księgozbio-
rem bogatym w lektury, jak i inne ciekawe, uniwersalne pozycje literaturowe wspo-
magając tym samym działalność bibliotek szkolnych. Biblioteka pełni przede wszyst-
kim funkcje integracyjne, organizowane są spotkania, zabawy dla dzieci i młodzieży 
z różnych okazji np. andrzejki, mikołajki, Dzień Dziecka, Tydzień Bibliotek. Biblioteki 
jako ośrodki edukacji są najważniejszymi pozaszkolnymi instytucjami wspierającymi 
rozwój mieszkańców. W środowiskach wiejskich funkcja edukacyjna jest szczególnie 
istotna, gdyż poza szkołą nie ma innych placówek dbających o poziom intelektualny 
mieszkańców. Funkcja edukacyjna realizowana jest w głównej mierze poprzez groma-
dzony księgozbiór. 

Dziedzictwo kulturowe

Obszar Gminy Złota to teren bogaty w obiekty warte obejrzenia. Jest to region, 
którego historia jest miniaturą dziejów naszego kraju. Ponidzie to kolebka chrześcijań-

stwa. Niedaleko leży znana każdemu Polakowi Wiślica. W miejscowościach Chroberz, 
Pełczyska, Probołowice, znajdują się zabytki kultury sakralnej. 

Parafia Chroberz

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

•	 Miejscowości należące do parafii: Chroberz, Wola Chroberska, Wojsławice, 
Nieprowice, Rudawa. Aleksandrów, Zawarża – gmina Pińczów.

•	 Święta parafii – odpust parafialny: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia, św. 
Izydora – niedziela po 10 maja, św. Jana Kantego – niedziela po 20 października.

Rys historyczny 

Parafia w Chrobrzu istnieje już 1000 lat. Otóż wielkim zwolennikiem i propaga-
torem chrześcijaństwa w Polsce był król Bolesław Chrobry. M. Bobrzyński w swo-
jej książce „Dzieje Polski w zarysie”, pisze: „Praca apostolska, zakładanie kościołów 
i klasztorów cechuje każdy krok Bolesława”. Dlatego też początki parafii chroberskiej 
należy wiązać właśnie z postacią Bolesława Chrobrego. Założył ją prawdopodobnie 
w tym samym czasie, co zamek, a więc około 1020 roku. Fakt ten potwierdza jeden 
z najznakomitszych kronikarzy polskich Jan Długosz. Z czasów Chrobrego pochodził 
zapewne drewniany kościół, który przetrwał do XVI wieku. 

Dom Ludowy w Wojsławicach
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W 1325 roku w Chrobrzu urzędowało dwóch proboszczów – Maciej i Czesław. 
Jest to jeszcze jeden dowód, że parafia powstała w XI w. Ponieważ z książki „Odkry-
cia w Wiślicy”, wydanej przez PWN dowiadujemy się, że świątynie mające więcej niż 
jednego plebana pochodziły sprzed XII wieku. Z kamery apostolskiej dowiadujemy się 
także o dochodach Macieja i Oczesława. Wynosiły one prawdopodobnie 13 grzywien. 
Posiadanie przez Chroberz dwóch proboszczów mogło wynikać z panującej niezgody 
ludzi, mających prawo obsadzania urzędów kościelnych albo jeden z księży mógł być 
kapelanem na zamku a drugi proboszczem kościoła parafialnego. 

Do kościoła chroberskiego składały dziesięcinę bardzo często wsie oddalone od 
niego nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast, co ciekawe, wsie położone na „wy-
ciągnięcie ręki” dawały dziesięcinę np. biskupowi krakowskiemu lub do Wiślicy. Jak 
podaje Jan Długosz, wieś Rędziny parafia Koniusza składała dziesięcinę kanonikowi 
prebendy nieprowskiej i proboszczowi kościoła św. Wawrzyńca koło Wiślicy. Właści-
ciele Nieprowic (parafia Chroberz) oddawali dziesięcinę do Wiślicy, zaś z Wojsławic 
dziesięcina była przeznaczona dla biskupa krakowskiego.

Obecny kościół ufundował wojewoda zawichojski i sandomierski Stanisław Tar-
nowski, ówczesny właściciel dóbr chroberskich. W kościele znajduje się jego nagro-
bek, wykonany przez Jana Michałowicza z Urzędowa lub jego warsztat. Rzeźbiarz ten 
był autorem m.in. nagrobków na Wawelu – M. Zebrzydowskiego i F Padniewskiego. 
Nagrobek Tarnowskiemu ufundowała jego żona Barbara. Z inskrypcji dowiadujemy 
się o licznych krajach do których podróżował wojewoda: Macedonia, Grecja, Syria, 
Arabia, Egipt. Proboszczem za którego wybudowano obecny kościół był Zbigniew 
Ziółkowski herbu Korczak, kanonik krakowski. Zakupił on dla kościoła srebrny 
krzyż który jest przechowywany do dziś. Możemy także podziwiać okazały mszał, 
z którego msze odprawiał ksiądz kanonik. Księdza Ziółkowskiego upamiętnia znaj-
dujący się w kościele nagrobek, wykonany także przez Jana Michałowicza lub jego 
warsztat. Ksiądz Ziółkowski ma też swój pomnik na Wawelu. Nagrobki S. Tarnow-
skiego i Z. Ziółkowskiego uważane są za jedne z najcenniejszych rzeźb renesanso-
wych w Polsce.

Kościół w Chrobrzu konsekrował pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny sufragan krakowski Marcin Białobrzeski w 1576 r. Pod kościołem znaj-
dują się podziemia, w których pochowano Krzysztofa Sebastjanowicza, rektora szkoły 
chroberskiej (1666), a w 1671 r. Michała Gołuchowskiego, dziedzica Rudawy i Niego-
sławic. W 1689 r. w podziemiach złożono Agnieszkę z Myszkowskich Tomicką z Woj-
sławic. Materiały źródłowe mówią, że Sebastjanowicza i Tomicką pochowano pod ka-
plicą północną św. Jana Kantego, natomiast szlachcica Gołuchowskiego pod amboną. 
Jednak od strony południowo-wschodniej, z pomocą latarki elektrycznej, przez mała 
szparę możemy dostrzec dwie trumny, o których źródła milczą. Katakumby nadal po-
zostają niezbadane. Ale to nie jedyna zagadka piastowskiego Chrobrza i jego kościoła. 
W latach międzywojennych miał miejsce w tutejszym kościele ślub Marii Wielopol-
skiej z Władysławem Tarnowskim (26 IX 1928). Przed świątynią ustawił się szpaler 

widzów. W pewnym momencie na wprost schodów prowadzących na dziedziniec za-
padł się koń wraz z jeźdźcem. Zapadła się ziemia, powstał półtorametrowy dół. Jak 
mówią mieszkańcy, pamiętający to zdarzenie, był to fragment podziemi ciągnących się 
pod Chrobrzem.

Uwagę zwiedzających wnętrze kościoła przykuwają liczne nagrobki i epitafia, m.in. 
księdza Jana Karcza (1864-1919), przedwcześnie zmarłego, który niosąc pomoc pa-
rafianom podczas grasującej epidemii cholery, sam się zaraził i zmarł. Widzimy tak-
że piękne epitafia członków rodu Wielopolskich. W prezbiterium znajduje się także 
pomnik proboszcza ks. Wawrzyńca Perowskiego. Zachował się prowadzony przez ks. 
Perowskiego spis zmarłych parafian. Przez cały 1655 r. zmarło 1546 osób. Były to jak 
wiemy lata „potopu” szwedzkiego, trwającego do 1660 r. Natomiast niedługo po za-
kończeniu tej wojny, w kościele w Chrobrzu dobudowano kaplicę św. Jana Kantego, 
a także zakrystię. Można więc wnioskować, że Chroberz i okolice nie odczuły w więk-
szym stopniu „potopu”, chociaż jak wiadomo, w pobliskim Pińczowie stacjonowały 
wojska szwedzkie. W 1724 r. proboszczem został ksiądz Stanisław Kurzenicki. Za jego 
czasów kościół został odnowiony. Natomiast biskup krakowski Albin Dunajewski (ten 
sam, który był więziony w Szpilbergu za udział w ruchach niepodległościowych, na 
terenie Galicji) przekazał do Chrobrza relikwie św. Jana Kantego, z pietyzmem prze-
chowywane do dziś. Prawdopodobnie w II poł. XIX wieku parafia „zubożała” o kilka 
miejscowości, które następnie weszły w skład parafii młodzawskiej. W tymże wieku 
wybudowano drewnianą dzwonnicę. 

Działania wojenne ( I i II wojny światowej) nie ominęły Chrobrza. Podczas I wojny 
Austriacy zarekwirowali na cele wojskowe dwa zabytkowe dzwony. Jakimś cudem oca-
lał trzeci z 1590 roku, którego żołnierze nie zabrali. Dzwon ten zagrożony był jeszcze 
podczas II wojny kiedy to Niemcy chcieli go zabrać. Jednak dzięki ofiarności i odwadze 
Chrobrzan, dzwon udało się uratować. Wystarano się mianowicie u Niemca, wydają-
cego zaświadczenia o rekwirowaniu dzwonów, o wydanie fałszywego zaświadczenia. 
Akcją jego ratowania kierował m.in. Józef Górecki (szofer hr. Wielopolskiego) i kowal 
Władysław Bogdan. Podczas ostrzału artyleryjskiego Chrobrza przez wojska niemiec-
kie, wybuch jednej z bomb zniszczył dwa piękne witraże z 1920 roku. Jeden z nich 
przedstawiał św. Stanisława, a drugi fundatora nie istniejącego zamku i założyciela pa-
rafii, króla Bolesława Chrobrego.

Parafia Pełczyska

Parafia Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika

•	   Miejscowości należące do parafii: Pełczyska, Kostrzeszyn, Stawiszyce,  
oś. Lubowiec. 

•	   Święta parafii – odpust parafialny na św. Wojciecha – 23 kwietnia.
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  Rys historyczny

Erygowanie parafii w Pełczyskach przypada na lata 1194-1195, a pierwsza wzmian-
ka historyczna o kościele pojawia się w 1224 r. Parafię wymieniono w wykazach świę-
topietrza w 1336 r.

Świątynia, położona na wzgórzu, została zniszczona podczas wojen z Tatarami 
i Szwedami. Obecny kościół powstał w 1731 r. Jego fundatorami byli: dziedzic Peł-
czysk i kasztelan wołyński Jan Paweł Pepłowski i jego żona Zofia z Rejów. To budowla 
barokowa, murowana, z nawą trójprzęsłową oraz z niższym, zakończonym półkolistą 
absydą prezbiterium. W 1888 r. kościół konsekrował bp kielecki Tomasz Kuliński.

W barokowej świątyni największą wartość ma, umieszczony w ołtarzu głównym, 
łaskami słynący, obraz Matki Bożej Pełczyńskiej z ok. 1700 r. Madonna ma kołpak 
wielkoksiążęcy na głowie, a w ręku trzyma trzy złote róże. Obraz przykrywa srebrna 
suknia XVIII w. Nie do końca znamy pochodzenie tego wizerunku. Wiadomo, że Pani 
Pełczyńska otaczana jest wielką czcią od wieków, o czym świadczą też liczne wota wo-
kół obrazu.

W rokokowych ołtarzach bocznych – wizerunki św. Katarzyny oraz św. Wojciecha 
– patrona parafii. W środku znajdują się liczne epitafia z XIX w. Obok kościoła znaj-
duje się wieża z XIX w. Oprócz tego warta uwagi jest murowana dzwonnica z początku 
XIX wieku. Na cmentarzu znajduje się kaplica grobowa rodu Olszowskich, wybudowa-
na w drugiej połowie XIX wieku.

Prace wokół świątyni i w jej wnętrzu trwają od lat. Wiele z nich wykonali księża 
Stanisław Stokłosa i Józef Kubicza – poprzednicy ks. Jana Bila, który od 1999 r. został 
proboszczem w Pełczyskach. Dobrą okazją do renowacyjnych prac był jubileusz parafii 
w 1994 r., kiedy parafia obchodziła 800-lecie istnienia. Odnowiono zewnętrzną ele-
wację, wymieniono instalację elektryczną, uzupełniono umeblowanie. Dzwony mają 
nowy napęd elektryczny, a świątynia nowe oświetlenie. Udało się też zrobić parking 
wokół kościoła.

Parafia Probołowice

Parafia Świętego Jakuba Apostoła

•	   Miejscowości należące do parafii: Probołowice, Cieszkowy, Krzyż, Miernów, 
Soboszów. 

•	   Święta parafii: odpust parafialny na św. Jakuba Apostoła – 25 lipca.

  

Rys historyczny

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny 
kościół był drewniany, obecny wzniesiono w 1759 r. staraniem miejscowego probosz-
cza Jacka Kowalskiego. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, nawa na rzucie 
zbliżonym do kwadratu, prezbiterium węższe i niższe, zamknięte wielobocznie. Oł-
tarze, główny i dwa boczne, rokokowe. W bocznym ołtarzu słynący łaskami obraz 
MB z Dzieciątkiem tzw. Probołowskiej z XVII w. Dach dwukalenicowy, kryty blachą 
z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem z latarnią. 
Wnętrze podzielone na trzy części dwoma rzędami słupów. Strop w postaci pozor-
nych sklepień kolebkowych w nawie głównej (wspartego na dwóch słupach) i bocz-
nych i płaskiego z fasetą w prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach 
o prostej linii parapetu. W tęczy krucyfiks późnobarokowy otoczony stylizowanymi 
płomieniami. Cenna polichromia na ścianach i stropach. Ołtarz główny i boczne ro-
kokowe z ok. 1759 r. Ambona późnobarokowa z 2 poł. XVIII w. z rzeźbami czterech 
ewangelistów. Konfesjonały barokowe z XVIII w. Marmurowa chrzcielnica późnobaro-
kowa. Kropielnica kamienna z p. XVIII w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej 
z 1852 r. Zbudowana na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze i zwień-
czona blaszanym dachem namiotowym. Plebania drewniana z przeł. XVIII i XIX w.

Kościół był odnawiany w 1982 r. i w latach 1993-1994. W kancelarii parafialnej 
znajdują się księgi ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1860 r.
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Parafia Złota

Parafia Świętej Urszuli Ledóchowskiej

•	 Miejscowości należące do parafii: Złota, Niegosławice, Biskupice.

•	 Święta parafii: odpust parafialny św. Urszuli Ledóchowskiej – 29 maj.

Rys historyczny:

Złota i miejscowości wchodzące w skład obecnej parafii Złota, do roku 1987 
należały do parafii Pełczyska. Od 1987 utworzono samodzielną ośrodek duszpa-
sterski. Natomiast 6 VIII 1991 r., bp Stanisław Szymecki erygował parafię pw. bł. 
Urszuli Ledóchowskiej. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1993 r. i już 
po kilku latach zaczęto odprawiać pierwsze msze w nowym kościele. W kance-
larii parafialnej znajdują się księgi ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych pro-
wadzone od 1988 r. Również od 1988 prowadzona jest Kronika Parafialna. Na 
terenie parafii znajdują się dwie kaplice: w Niegosławicach, oraz wybudowana  
w 1899 roku kaplica w Złotej.

2.3.6. Tradycja, obrzędy

Dawniej koniec lata i początek jesieni na polskiej wsi był czasem, kiedy to uroczy-
ście i hucznie obchodzono święto plonów. Uroczystościom zawsze towarzyszył chleb 
i wieniec oraz nastrój radości i odprężenia po ciężkiej pracy. Istota rytuałów dożynko-
wych, choć w innej formie jest wciąż zachowywana. Współczesne „Dożynki” są zaba-
wą ludową połączoną z występami artystycznymi, kiermaszami, wystawami płodów 
rolnych, sprzętu rolniczego, itp.

Dożynki gminne w Złotej to przedsięwzięcie kulturalno-rekreacyjne, które wpły-
wa na poprawę jakości życia na terenie gminy oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
i turystów. Impreza ma na celu integrację, wymianę doświadczeń i prezentację do-
tychczasowych osiągnięć w środowisku lokalnym. Jest okazją do połączenia tradycji 
i ludowości ze współczesnością, miejscem integracji mieszkańców i gości, wymiany 
doświadczeń i dobrej zabawy. Powoduje rozwój tożsamości wiejskiej i aktywizację 
społeczności poprzez prezentację dorobku wokalnego, rękodzieła lokalnych twórców, 
występów artystycznych i degustację regionalnych potraw. Uroczystości dożynkowe 
mają swoją tradycję w gminie Złota. Obchodzone rokrocznie prezentują wszystko to, 
co wiąże się z kulturą i tradycją rolnictwa na terenie gminy. Jest podziękowaniem dla 
rolników za ich wysiłek. Promuje Gminę Złota, Powiat pińczowski, LGD Ponidzie.

Na uroczystości dożynkowe składają się tradycyjne obrzędy dożynkowe: (koro-
wód, prezentacja wieńcy dożynkowych, ceremonia przekazania chleba, Msza Święta 
za plony w intencji rolników i ich rodzin). Występują, kapele ludowe zespoły regio-

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawiszycach
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nalne, wokaliści, młodzież szkolna. Przeprowadzone są ciekawe konkursy i quizy oraz 
zabawy sprawnościowe. Organizowany jest również konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy.

Uczestnicy corocznie zostają poczęstowani potrawą regionalną. Imprezę swoją 
obecnością zaszczycają zaproszeni goście: przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, 
urzędu wojewódzkiego, starostw, gmin oraz instytucji współpracujących z gminą. Do-
żynki nawiązują do staropolskiej tradycji ,,dzielenia się chlebem” z wszystkimi miesz-
kańcami gminy oraz zaproszonymi gośćmi. Jest to zatem wyrazem i przypomnieniem, 
że stanowimy jedną wspólnotę samorządową. Impreza ma charakter otwarty i wstęp 
na nią jest wolny dla wszystkich mieszkańców gminy, gmin sąsiednich, turystów oraz 
gości. Pozytywnie wpływa na zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru 
gminy. 

Na kolorowych stoiskach dużym zainteresowaniem cieszą się ciasta, świeży chleb 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem, miody. Stoisko z lodami domowej roboty jest szcze-
gólnie oblegane. Są też stragany z glinianymi naczyniami, suchymi kompozycjami, 
ozdobami, zabawkami. Prezentowane są warzywa i owoce wystawiane przez rolników 
naszej gminy. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Całość uroczystości wieńczy zabawa 
dożynkowa, która trwa do białego rana. 

„Sobótki” czyli powitanie lata w tradycji ludowej. Noc świętojańska była dawniej 
czasem zabaw i świętowania nadejścia lata. Wiąże się z nią wiele zwyczajów, które 
ukształtowały się w tradycji ludowej. Niektóre z nich przetrwały do dziś. 

Na przystani kajakowej w Chrobrzu, 24 czerwca organizowane są ,,Sobótki”. Im-
preza odbywa się w klimacie prasłowiańskiego święta, jakim od wieków była noc świę-
tojańska, zwana też nocą kupały lub wiankami. Podczas imprezy wystawiane są liczne 
stoiska. Wśród nich stoisko SP w Chrobrzu, Klubu Kobiet, Rady Rodziców. Odbywa 
się degustacja wyśmienitego żurku i smalcu „po chrobersku” oraz można zjeść kiełba-
skę z grilla, skosztować pysznych ciast.

Na przybyłych czekają liczne atrakcje, m.in. konkursy dla dzieci i rodziców, prze-
prawy łódką motorową, lot lampionów ,,szczęścia’ do nieba. W trakcie zabawy ogła-
szany jest konkursu na najładniejszy wianek sobótkowy, następnie odbywa się rytuał 
puszczania wianków na rzece Nidzie. A wszystko to przy tradycyjnej lub inspirowanej 
tradycją muzyce.

Chroberz zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przenieść 
się tysiąc lat w przeszłość i poczuć klimat tradycji naszych przodków i w ten sposób 
otworzyć sezon letni.

2.3.7. Aktywność społeczna 

Aktywność mieszkańców gminy może przejawiać się nie tylko w sferze gospodar-
czej, ale również w działalności społecznej, udziału w wyborach, aktywizowaniu śro-

dowiska lokalnego. W gminie działa wiele stowarzyszeń, kół oraz innych organizacji 
i związków, które poprzez swoją działalność chronią dorobek kulturalny poprzednich 
pokoleń, służą młodzieży, uczą postaw ekologicznych, dbają o rozwój społeczno-kul-
turalny gminy. Ich działania skierowane są na pogłębienie integracji społecznej, rozwój 
potencjału kulturowego gminy, rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych 
oraz budowaniu tożsamości kulturowej regionu.

W 1999 r. w gminie reaktywowano Gminne Koło Gospodyń Wiejskich. Patronat 
nad powstałym kołem objął Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Złotej. Do Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich należy około 20 pań z Chro-
brza, Złotej, Pełczysk i wielu innych miejscowości Gminy Złota. Dzięki zaangażowaniu 
GKGW powstał Zespół folklorystyczny „Złocowianki”, który może się poszczycić 
wieloma sukcesami na przeglądach zespołów folklorystycznych. Zespół cieszy się dużą 
popularnością na terenie gminy, regionu Ponidzia oraz województwa świętokrzyskie-
go. Panie, które należą do koła gospodyń wiejskich ze Złotej oprócz działalności w kole 
działają także na płaszczyźnie muzycznej i prowadzą zespół śpiewaczy. Obecnie ze-
spół skupia 9 pań. W 2019 roku zarówno koło jak i zespół obchodzili piękny jubileusz 
20-lecia istnienia. Złocowianki otrzymały tytuł Koła Gospodyń Roku 2019 w powiecie 
pińczowskim, w konkursie „Echa Dnia”. Przez cały rok Złocowianki aktywnie uczest-
niczą w spotkaniach, gdzie wykonują różne ozdoby świąteczne, stroiki, kwiaty z bibuły, 
palmy oraz wyplatają wieniec dożynkowy. Odwiedzają przedszkolaki i uczą je wyko-
nywać proste ozdoby. Ponadto promują gminę na Międzynarodowych Targach Sztuki 
Ludowej w Krakowie. Występują na Święcie Pieśni w Niegosławicach oraz rokrocznie 
na dożynkach gminnych, dożynkach powiatowych Powitaniu Lata, Święcie Ogórka, 
Buskich Spotkaniach z Folklorem. 

Zespół „Złocowianki”



30 31

Kolejnym aktywnym Zespołem jest Zespół śpiewaczy „Pełczyszczanie”, którego 
członkami są druhowie OSP w Pełczyskach. Zespół powstał w 2002r. i jest jedynym 
tego typu zespołem w regionie. Zapraszani są na imprezy okolicznościowe w powiecie 
i województwie, m.in. brali udział w uroczystości 7-lecia OSP Probołowice, 40 lecie 
OSP Cieszkowy, Dożynkach Wojewódzkich, Dożynkach Powiatowych i Gminnych. 
Zespół nagrał płytę, którą promował m.in. podczas zorganizowanego Międzygmin-
nego Festynu „Witaj Lato” w Pełczyskach. Na swoim koncie mają nagrania dla TVP  
3 Kielce oraz dla Polskiego Radia Kielce. We wrześniu 2008 roku strażacy z OSP Peł-
czyska okazali się najlepszą jednostką OSP w województwie świętokrzyskim w plebi-
scycie największego dziennika w naszym regionie „Echa Dnia” w nagrodę wyjechali 
oni na zaproszenie eurodeputowanego Czesława Siekierskiego do Brukseli. 

Zespół ludowy „Olbryszanie z Pełczysk, Zespół powstał na początku 2010 roku. 
Debiut „Olbryszan” miał miejsce w lutym 2010 roku podczas VI Spotkania Noworocz-
nego, które odbywa się w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. Olbryszanie wystę-
pują na imprezach regionalnych, przeglądach folklorystycznych, uroczystościach do-
żynkowych, noworocznych koncertach. Biorą również udział w realizacji programów 
telewizyjnych promujących Ponidzie i województwo świętokrzyskie.

Grupa Pań z Wojsławic i Chrobrza zawiązała się w czerwcu 2012 r. tworząc Ze-
spół „Przystań” z Chrobrza. Zespół zaczął funkcjonować przy Radzie Rodziców SP 
Chroberz. Podczas festynu na przystani kajakowej w Chrobrzu został zaprezentowany 

repertuar szantowy. Natomiast w czasie dożynek i na koncertach ludowych wykony-
wane są   piosenki biesiadne i góralskie. Zespół „Przystań” współpracuje z chórem ko-
ścielnym.

Przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu działa Zespół akordeonowy „Wesołe 
nutki” jak również zespół taneczny „Iskierki” dla dzieci młodszych – repertuar to 
tańce ludowe i proste układy taneczne do muzyki pop. Oba zespoły prezentują swoje 
umiejętności okazjonalnie podczas uroczystości szkolnych, festynach środowisko-
wych, na koncertach integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, w czasie gminnych 
dożynek itp.

Przy SP Miernów działa Zespół akordeonowy, który wspierany jest przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koło taneczne i teatralne.

Ponadto przy ZPO Złota działa zespół muzyczny „A-Vista”, kabaret „Szpila” oraz 
powstały w 2016 roku Zespół folkowy. 

Na terenie gminy działają Koła Gospodyń Wiejskich: Gminne Koło w Złotej oraz 
Koła w Stawiszycach, Nieprowicach. W Pełczyskach działa Koło Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich.

Ponadto na ternie gminy funkcjonują stowarzyszenia:

• Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społecznej i Ekorozwoju Nadnidziań-
skiej Wsi Wojsławice, 

• Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne „PONIDZIE” z siedzibą Nie-
prowice 22,

• Stowarzyszenie „Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wie-
lopolskich w Chrobrzu”,

• Stowarzyszenie „Dla Rozwoju Wsi Miernów”,
• Chroberskie Stowarzyszenie Kobiet, 
• Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic „Nieprowice Razem”,
• Klub Seniora w Złotej.

2.3.8 Sport, turystyka 

Sport

Gminny Klub Sportowy „Strzelec Chroberz”– klub wielosekcyjny, który powstał 
w 1998 roku. Obecnie seniorzy rywalizują w piłkarskich rozgrywkach o mistrzostwo 
Klasy B. Funkcjonuje drużyna młodzieżowa w ramach sekcji piłkarskiej. Oprócz tego 
swoje sportowe pasje można rozwijać w sekcji siatkarskiej, badmintonowej i kolar-
skiej. Klub jest organizatorem wielu turniejów i rozgrywek dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Corocznie ulicami Chrobrza organizowane jest Ogólnopolskie Kryterium 
Uliczne o Puchar Wójta Gminy Złota. Od 1996 roku organizowane jest Grand Prix 
Chrobrza w badmintonie. Siatkarze rywalizują w Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej. 

Dożynki Gminne w Złotej
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Najważniejsze rozgrywki, turnieje, wydarzenia sportowe w których brali udział za-
wodnicy Strzelca to: Rozgrywki o mistrzostwo piłkarskiej Klasy A seniorów, Klasy B 
seniorów, rozgrywki o mistrzostwo piłkarskiej Klasy A juniorów starszych, Klasy Okrę-
gowej trampkarzy młodszych, Klasy Okręgowej juniorów, piłkarski Puchar Polski, Wo-
jewódzki Puchar LZS, Mistrzostwa Ponidzia w piłce nożnej 6-osobowej, Tytuł Mistrza 
i dwukrotnie Wicemistrza Powiatu w piłce nożnej halowej, awans do Turnieju Półfina-
łowego Mistrzostw Polski w piłce nożnej 6 osobowej w Lubinie i wywalczenie miejsca 
w turnieju finałowym, awans do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski w piłce nożnej 
6-osobowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu i zajęcie wysokiego 9 miejsca na 
32 drużyny rywalizujące w finale, Awans do Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski 
w piłce nożnej 6 osobowej w Warszawie. Rywalizacja w I, II, III i II Lidze Futsalu w Ka-

zimierzy Wielkiej, rywalizacja w IV Lidzie Siatkówki i wywalczenie w niej Wicemi-
strzostwa, Organizacja Ogólnopolskiego Kolarskiego Kryterium Ulicznego o Puchar 
Wójta Gminy Złota. Organizacja Turnieju Samochodowego „Mistrz Kierownicy”.

Uczniowski Klub Sportowy Złota – klub założony w styczniu 2013 roku. Organi-
zator m.in. Ogólnopolskiego Turnieju w Gimnastycznym Trójboju Sprawnościowym. 
Działalność klubu dostrzeżona została w skali kraju, a szkoła przy której działa otrzy-
mała tytuł najlepszej szkoły w Polsce w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjum 
w ogólnopolskich rozgrywkach Orlik Basketmania 2015 w piłce koszykowej. Oprócz 
tego klub prowadzi szkolenie w koszykówce, badmintonie, piłce nożnej halowej oraz 
tenisie stołowym. 

Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „CHROBRY” Chroberz – klub powstały 
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, w 1998 roku. Głów-
ny kierunek działalności to turystyka i rekreacja. ULKS może pochwalić się licznymi 
sukcesami na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

OSP Złota Siniat VIII - zespół siatkarski rywalizujący w Powiatowej Lidze Piłki 
Siatkowej – dwukrotny mistrz ligi. Sportowcy z OSP Złota rywalizują również w Świę-
tokrzyskim Pucharze Siatkówki oraz licznych turniejach organizowanych w powiecie 
pińczowskim i zaprzyjaźnionym powiecie proszowickim. 

Zespół siatkarski OSP Złota 

Zespół seniorów sezon 2020/2021
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Turystyka 

Gmina Złota jest interesującym i atrakcyjnym terenem na Ponidziu, pod wzglę-
dem historycznym, krajobrazowym i kulturowym. Charakteryzuje się w większości 
dobrą siecią dróg i korzystnymi połączeniami z gminami ościennymi. Drogi prowa-
dzą przez malownicze okolice, na których odnotowuje się niewielkie natężenie ruchu. 
Stwarza to dogodne warunki do rozwoju turystki pieszej, rowerowej, konnej. 

Gmina jest środowiskiem typowo rolniczym pozbawionym przemysłu. Głównym 
działem gospodarczym jest rolnictwo. W gospodarstwach jest wystarczająca ilość po-
koi dla turystów. Oprócz kwater prywatnych są tereny pod pola namiotowe i biwako-
we. Dobrze rozwinięta jest sieć handlowa oferująca pełne zaopatrzenie dla turystów. 
Wysoką rangę, zarówno w skali regionalnej, jak i ponadregionalnej ma rzeka Nida. 
Stanowi nie tylko wysokiej atrakcyjności walor krajobrazowy, lecz przede wszystkim 
jest komponentem środowiska przyrodniczego, stwarzającym korzystne warunki do 
uprawiania sportów wodnych i kąpieli, a nad niektórymi jej odcinkami również wypo-
czynku o charakterze pobytowym. W sezonie letnim jest ona wykorzystywana do wy-
poczynku i rekreacji w charakterze poznawczym przez mieszkańców z różnych stron 
kraju. W związku z odrodzeniem tradycji kajakowych na Ponidziu popularną imprezą 
stały się spływy kajakowe szlakiem Pińczów-Chroberz-Jurków-Wiślica, z zatrzyma-
niem w Chrobrzu na przystani kajakowej. Lokalna Grupa Działania Ponidzie zaprasza 
na spływ kajakowy „Kajakiem pływać każdy może – Ponidziański spływ kajakowy”.

W ramach projektu ŚWIAT, Lokalna Grupa Działania Ponidzie zamontowała na 
terenie m.in. gminy Złota tablice informacyjne z trasami rowerowymi, opisami par-

ków krajobrazowych oraz miejsc na odpoczynek dla turystów. Tablice w naszej gminie 
zostały ustawione m.in. przed budynkiem Urzędu Gminy Złota oraz na przystani ka-
jakowej w Chrobrzu. Opracowane zostały również mapy turystyczne które, częściowo 
zostały przekazane do Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego celem udostępnia-
nia zainteresowanym turystom i mieszkańcom.

Do najwyższej rangi walorów turystycznych predystynujących rozwój turystyki 
przyrodniczej zaliczono:

1. Stoki “Łysej Góry” na północ od Woli Chroberskiej – stok porośnięty murawą kse-
rotermiczną z licznie występującymi gatunkami chronionymi. Teren ten propono-
wany jest do utworzenia w formie rezerwatu przyrody, powierzchnia ok. 9 ha

2. Stoki „Wielkiej Góry” na wschód od Woli Chroberskiej – wzniesie nad Wolą Chro-
berską z drewnianym krzyżem upamiętniającym zarazę cholery, która około 100 
lat temu zdziesiątkowała wieś. Na podłożu lessowym rozwija się bujny „step kwiet-
ny” z licznie występującymi gatunkami roślin kserotermicznych.

3. Stoki na zachód od Pełczysk – na zachód od Pełczysk położone jest rozległe wznie-
sienie z Górą Zawiennicą i prehistorycznym grodziskiem. Wysoki walor przy-
rodniczy mają strome zbocza o wystawie południowej ciagnące się wzdłuż drogi 
z Pełczysk do Podlesia oraz wąwóz okalający grodzisko od strony północnej. Po-
wierzchnia obiektu ok. 10 ha.

4. Zbocze koło Odrzywołu – dużą wartość przyrodniczą przedstawia zbocze na pół-
noc od Odrzywołu wzdłuż drogi do Woli Chroberskiej o pow. ok. 4 ha.

Popularną imprezą turystyczną są rajdy piesze i rowerowe szlakami oznakowany-
mi i nieoznakowanymi. 

Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
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Do sprzyjających czynników rozwoju turystyki pieszej należą:

•	 Szlak niebieski Pińczów – Wiślica, o długości 39 km. Wiedzie on przez miejsco-
wości takie jak: Pińczów, Bogucice, Grochowiska, Wełecz, Oleszki, Biniątki, Sko-
rocice, Aleksandrów, Chotel Czerwony, Gorysławice, Wiślica.

•	 Szlak zielony Wiślica – Grochowiska, o długości 90 km. Prowadzi on przez miej-
scowości takie jak: Wiślica, Koniecmosty, Wawrowice, Czarków, Stary Korczyn, 
Winiary Dolne, Nowy Korczyn, Solec Zdrój, Stopnica, Żerniki, Szaniec, Galów.

•	 Szlak turystyczny Madonny Ponidzia prowadzi on przez miejscowści takie, jak: 
Pińczów – Bogucice – Gacki – Chroberz – Niegosławice – Złota – Pełczyska – 
Probołowice – Kostrzeszyn – Korce – Wola Chroberska – Chroberz – Młodzawy 
Małe – Kozubów – Dzierążnia – Działoszyce – Sancygniów – Góry – Pińczów.
Ważnym elementem turystyki i wypoczynku są lasy leżące na terenie Kozubow-

skiego Parku Krajobrazowego. Bardzo atrakcyjną dla turystów uprawiających wędrów-
kę, albo wycieczkę rowerową jest droga leśna z Rudawy do Odrzywołu, prowadząca 
wśród lasów o zróżnicowanej strukturze gatunkowej z udziałem sosny, modrzewia, 
buka i dębu. Takimi samymi predyspozycjami turystycznymi odznacza się droga lokal-
na z Woli Chroberskiej do Zagaja Stradowskiego. Zabytki kultury materialnej oraz sta-
nowiska archeologiczne to kolejne, bardzo ważne elementy atrakcyjności gminy Złota. 
Ważnym miejscem dla turystów jest Samorządowy Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego 
mieszczący się w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, który powstał 26 lutego 2004 r. 

Przez teren wsi Chroberz przebiega ścieżka dydaktyczna „Chroberz – Wola Chro-
berska”, na trasie której można podziwiać florę i faunę charakterystyczną dla środowi-
ska kserotermicznego. 

Przez sołectwo Probołowice przebiega odcinek Małopolskiej Drogi Świętego Ja-
kuba – średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego do grobu apostoła w hiszpańskim 
Camino de Compostello. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także 
symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. 

Obecnie na terenie gminy miejsca noclegowe oferują gospodarstwa agroturystyczne:
• „Przy Chroberskiej Nidzie” ul. Podzamcze 20, Chroberz (pokoje)
• Agroturystyka Celtycka, Nieprowice 22 (pokoje)
• Gospodarstwo gościnne Małgorzata Nowak, Probołowice (pokoje)

3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

3.1. Infrastruktura transportowa i komunikacyjna 

Gmina Złota posiada dogodne położenie komunikacyjne w kierunkach północ-
-południe i wschód-zachód. Połączenia ponadregionalne odbywają się za pośrednic-
twem drogi wojewódzkiej nr 776 (DW776) łączącej południową obwodnicę Krakowa 

(węzeł łagiewnicki) A4 w Krakowie z drogą krajową nr 73 (DK73) w Busku-Zdroju 
(na terenie gminy znajduje się około 2 km odcinek tej drogi). Podstawę powiązań 
komunikacyjnych wewnątrzgminnych stanowią: drogi powiatowe o nawierzchni 
ulepszonej o łącznej długości 55,3 km oraz drogi gminne o łącznej długości 44,8 km 
(w tym o nawierzchni ulepszonej 40,3 km). Sieć dróg publicznych uzupełniają pozo-
stałe drogi wewnętrzne poszczególnych miejscowości.

W gminie Złota realizowano przebudowę dróg z programu pn. : „Asfaltowa dro-
ga do każdego siedliska”. Inwestycja, polega na przebudowie dróg lokalnych w miej-
scowościach: Chroberz, Miernów, Nieprowice, Probołowice, Złota, Wola Chrober-
ska, Rudawa. Przebudowa dróg usprawniła dojazd mieszkańców do ich posesji. 
Dzięki realizowanym inwestycjom poprawił się także standard dróg dojazdowych do 
pól uprawnych.

Rudawa. Modernizacja dróg gminnych

Oczyszczalnia ścieków w Złotej
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3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Podstawą zaopatrzenia ludności w wodę są wodociągi bazujące na ujęciach wód 

podziemnych: Chroberz, Złota, Złota „Lubowiec”, Złota „Graby” oraz Stawiszyce. 
Uzupełnieniem sieci wodociągowej są studnie kopane. Długość sieci wodociągowej 
(na koniec 2019 r.) w gminie wynosiła 88,69 km, do sieci przyłączonych było 1412 
odbiorców. Gmina Złota jest w 100% zwodociągowana.

 Na terenie gminy, w miejscowościach Chroberz i Złota funkcjonują mechanicz-
no-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy obszarów nie objętych siecią kana-
lizacyjną odprowadzają ścieki do przydomowych zbiorników bezodpływowych, które 
są opróżniane w miarę potrzeb. Ponadto na terenie gminy funkcjonują przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej (na koniec 2019 r.) w gminie wy-
nosiła 34,22 km, do sieci przyłączonych było 558 odbiorców.

STAN SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁOTA

2017  2018 2019

Długość sieci wodociągowej 88,45 km 88,69 km 88,69 km

Liczba przyłączy wodociągowych 1392 szt.  1404 km 1412 szt.

Długość sieci kanalizacyjnej 34,22 km  34,22 km 34,22 km

Liczba przyłączy kanalizacyjnych 530 szt.  540 szt. 558 szt.

Źródło: Urząd Gminy Złota

3.3. Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie naszej gminy funkcjonuje nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpa-
dów, które weszło w życie od 1 lipca 2017 r.

Odpady odbierane z budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, czy 
miejsc gdzie powstają odpady komunalne w podziale na cztery frakcje: papier do wor-
ka/pojemnika w kolorze niebieskim; metal, plastik, opakowania wielomateriałowe do 
worka/pojemnika w kolorze żółtym; szkło do worka/pojemnika w kolorze zielonym 
lub zielonym i białym; frakcja biodegradowalna do worka/pojemnika brązowego.

Urząd Gminy w Złotej zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad utrzymania 
czystości i porządku w gminie i nie wywożenie śmieci z gospodarstw domowych na 
„dzikie wysypiska”. Z takim apelem urząd zwraca się na swojej stronie internetowej. 
Prowadzone są również czynności kontrolne w tym zakresie.

3.4. Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy inwestuje się w ekologię, a dokładnie – w odnawialne źródła 
energii. Poza fotowoltaiką, urządzeniami solarnymi, pompami ciepła, gmina zostanie 
podłączona do sieci gazowniczej.

4. Charakterystyka sfery gospodarcze

4.1. Aktywność gospodarcza

Rynek pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny, 
ogółem w gminie zarejestrowanych jest 238 podmiotów - w tym 217 tworzy sektor 

Piękne krajobrazy gminy Złota
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prywatny (ponad 91%). W sektorze prywatnym przeważają osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność gospodarczą (78%). Większość z zarejestrowanych firm stanowią pod-
mioty małe, gdzie znaczna ich część działa jako podmioty jednoosobowe. Na terenie 
Gminy Złota najwięcej podmiotów działa w obszarze handlu hurtowego i detalicznego 
(30% ogółu zarejestrowanych podmiotów) oraz budownictwa (16%).

4.2. Rolnictwo

Gmina Złota jest gminą wiejską, w której głównym źródłem utrzymania miesz-
kańców jest rolnictwo. Gmina Złota charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami 
glebowymi – gleby zostały wykształcone w 90% z lessów i należą do jednych z najlep-
szych w województwie świętokrzyskim. Pozostałe, równie urodzajne gleby, powstały 
z utworów lodowcowych i wodnolodowcowych oraz utworów starszego podłoża kre-
dy. Na terenie gminy 80% powierzchni gruntów ornych to ziemie klasy I-III. Nato-
miast łąki i pastwiska są głównie zaliczane do III –IV klasy ziemi.

Duża część gruntów ornych ze względu na wysoką ich jakość jest wykorzystywana 
pod uprawę pszenicy i jęczmienia. Mieszkańcy gminy zajmują się również produkcją 
sadowniczą i warzywną, metodą konwencjonalną oraz ekologiczną. Są to surowce wy-
sokiej jakości.

STRUKTURA POWIERZCHNI GMINY
Użytkowanie gruntów Powierzchnia w ha
Użytki rolne ogółem 6704,772
Grunty orne 4547,6474
Sady 226,2279
Łąki trwałe 1364,946
Pastwiska trwałe 267,0033
Użytki rolne zabudowane 263,6481
Grunty pod rowami 35,2993
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1073,2143
Grunty zakrzewione 53,3953
Tereny mieszkaniowe 16,3586
Tereny przemysłowe 2,8532
Inne tereny zabudowane 22,4134
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 11,7701
Tereny komunikacyjne tory -16,7055; drogi -214,1336
Nieużytki 61,2621
Tereny różne 1,0870
Wody 75,4573
Stojące 1,4637
Płynące 73,9936
RAZEM 8200,0271

Źródło: Dane Urzędu Gminy Złota

4.3. Leśnictwo

Lasy chronią gleby przed zmywaniem i wyjałowieniem przez wody opadowe, re-
gulują stosunki wodne w zakresie retencjonowania wód podziemnych i powierzch-
niowych a także zmniejszają ich spływ powierzchniowy. Stwarzają również korzystne 
warunki rekreacyjne i topoklimatyczne. Gmina Złota należy do obszarów słabo za-
lesionych – lesistość gminy wynosi 12,6%. Lasy państwowe znajdujące się na terenie 
Gminy Złota należą do Nadleśnictwa Pińczów. Według danych dostępnych na stronie 
internetowej Nadleśnictwa Pińczów gatunkiem dominującym w drzewostanie jest so-
sna pospolita (48%), następny na liście jest dąb (26%). Średni wiek lasów to 63 lata, 
a przeciętna zasobność to 265 m3/ha. Poza ww. gatunkami drzew występują następu-
jące: buk, modrzew, brzoza, olsza, grab, jesion, jawor, akacja. Nadleśnictwo Pińczów 
w graniach którego położona jest Gmina Złota, charakteryzuje się bogatym światem 
zwierząt. Oprócz podstawowych gatunków łownych takich jak łoś, jeleń, daniel, sarna, 
dzik, zając, lis, piżmak, do najciekawszych z gromady ssaków zaliczyć należy bobra 
i wydrę (częściowo chronione), nietoperze, gronostaja, łasicę, jeża wschodniego, po-
pielicę, orzesznicę. Z ciekawszych ptaków chronionych odnotowano występowanie 
bączka, trzmielojada, gąsiorka, derkacza, błotniaka stawowego, dzięcioła czarnego, 
łabędzia niemego i krzykliwego, żurawia, perkozka, jemiołuszki, wilgi, kosa i wiele 
innych. Wśród gadów występują jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczaj-
ny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty. Z płazów natomiast 
występują m.in. traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, 
ropucha szara, zielona i paskówka. Wśród owadów odnotowano występowanie m.in. 
modraszka gniadego, pazia żeglarza, kozioroga dębosza, oraz naszą dumę – jelon-
ka rogacza.

Widok z os. Lubowiec (Złota)
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5. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

5.1. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i geologia

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego Gmina Złota 
położona jest w obrębie makroregionu Niecki Nidziańskiej, na pograniczu dwóch 
mezoregionów: Garbu Wodzisławskiego i Doliny Nidy. Południowo-zachodnia część 
gminy leży na południowym skłonie Garbu Wodzisławskiego. Jest to płaskie wynie-
sienie zbudowane z opoki kredowej w południowej części pokryte osadami lessowy-
mi. Powierzchnia terenu w tej części gminy jest urozmaicona wzgórzami a najwyższe 
wzniesienie, Góra Zawinnica (317m n.p.m) znajduje się pomiędzy wsiami Pełczyska 
i Kostrzeszyn. W okolicy Woli Chroberskiej oraz wsi Kostrzeszyn znajdują się kom-
pleksy leśne, natomiast pozostała część gminy jest niezalesiona wykorzystywana rolni-
czo. Północno-wschodnia część gminy jest położona w obrębie Doliny Nidy. Znajdują 
się tutaj liczne zakola rzeki Nidy oraz jej starorzecza.

5.2. Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym obszar gminy zalicza się do rejonu Śląsko-Krakow-
skiego i dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej, gdzie średnia temperatura roku zawiera 
się pomiędzy 7,6-8oC. Średnia temperatura na terenie Gminy Złota wynosi w miesiącu 
styczniu -3,5oC, zaś w miesiącu lipcu – +18,5oC. Okres wegetacji na obszarze gminy 
trwa średnio 218 dni. Opady atmosferyczne określa się w rejonie gminy na 600mm 
rocznie. Największe opady miesięczne notowane są w lipcu, najmniejsze - w styczniu 
i lutym. Średnio rocznie notuje się 150-160 dni z opadami. Średnio w roku notuje się 
62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie zachmurzonych. Na terenie gminy prze-

ważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe – o średniej rocznej 
prędkości 5m/s.

5.3. Hydrologia i hydrografia

Obszar Gminy Złota leży w strefie wododziałowej zlewni I rzędu rzeki Wisły, zlew-
ni II rzędu rzeki Nidy. Główną rzeką przepływającą Gminę Złota jest rzeka Nida, bę-
dąca lewostronnym dopływem Wisły. Jej długość w granicach gminy wynosi 11km.

Nida jest rzeką meandrującą z licznymi starorzeczami i nie zabezpieczona wałami 
przeciwpowodziowymi. Dolina Nidy rzeki jest okresowo zalewana. Na terenie gmi-
ny znajdują się liczne źródliska niewielkich cieków uchodzących do Nidy. Pozostały-
mi ciekami wodnymi będącymi dopływami Nidy są rzeka Mozgawka (uchodząca do 
Nidy w rejonie Wojsławic), ciek krótki z okolic Chrobrza, ciek krótki spod Rudawy, 
Nieprowic i Niegosławic, ciek spod Złotej (przepływający przez Biskupice), ciek spod 
Pełczysk, przechodzący w rozległą sieć obiektu meliorzacyjnego – zwanego Pełczyska-
-Stawiszyce oraz ciek najdłuższy, biorący początek w okolicy Probołowic, uchodzący 
do rzeki poza terenem Gminy Złota.

Nida jest najdłuższą rzeką województwa świętokrzyskiego o długości całkowitej 
151,2 km. Nida jest typową rzeką nizinną, której spadek wynosi 0,65 ‰. Źródła Nidy 
położone są w pobliżu miejscowości Moskorzew. Rzeka ta uchodzi do Wisły w 175,4 
km jej biegu. Jej początkowy odcinek nosi nazwę Białej Nidy, dopiero po połączeniu 
z Czarną Nidą, na wysokości miejscowości Żerniki, rzeka nazywana jest Nidą. Zlewnia 

Przystań kajakowa w Chrobrzu

Miłek wiosenny na górze Zawinnica w Pełczyskach



44 45

Nidy wchodzi w skład lewostronnego dorzecza górnej Wisły. Całkowita powierzchnia 
zlewni wynosi 3 865,4 km2, z czego tylko niewielki fragment (źródłowa część zlewni 
Mierzawy) znajduje się poza granicami województwa świętokrzyskiego. Zlewnia rzeki 
Nidy obejmuje obszar typowo rolniczy typowo rolniczy. Nida i jej dopływy stanowią 
główną zlewnię odwadniającą Gminę Złota. Istotną rolę w retencji wodnej, łagodzeniu 
skutków suszy oraz stanu środowiska przyrodniczego odgrywają zbiorniki wodne.

5.4. Ochrona przyrody

Na terenie gminy występują elementy środowiska przyrodniczego, które z uwa-
gi na wysokie wartości objęte zostały różnymi formami ochrony wprowadzonymi na 
podstawie przepisów ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz miejscowych ak-
tów prawnych.

Od 1986 r. funkcjonują parki krajobrazowe:

• Nadnidziański Park Krajobrazowy, powierzchnia w gminie 2149 ha
• Kozubowski Park Krajobrazowy, powierzchnia w gminie 1620 ha
• Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu, powierzchnia  

   w gminie 2574 ha
• Kozubowski Obszar Chronionego Krajobrazu, powierzchnia 

    w gminie 1119 h.

Kolejną formą ochrony przyrody występującą na tym terenie jest Obszar Europej-
skiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, w tym:

• OSO (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków) – Dolina Nidy PLB 260001,  
powierzchnia w gminie 2186,3 ha

• SOO (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk) – Ostoja Nidziańska PLH 260003, 
powierzchnia w gminie 1489,24 ha

• SOO (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk) – Ostoja Kozubowska 
PLH260029, powierzchnia w gminie 1289,34 ha

• pomniki przyrody
• użytek ekologiczny

Nadnidziański Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. 
Obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką oraz północno-za-
chodnią część Garbu Pińczowskiego. Park został utworzony dla zachowania i ochrony 
walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowym występowa-
niem serii gipsowej, tworzącej unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego.

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku jest dolina rzeki Nidy – z licz-
nymi meandrami i starorzeczami, stanowiąca ważny korytarz ekologiczny oraz osto-
ję ptactwa wodno-błotnego. Teren parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
siedlisk – począwszy od skrajnie suchych, aż po bagienne i wodne. Na terenie NPK 

występuje jedno z największych w kraju stanowisk roślinności kserotermicznej, której 
towarzyszy specyficzna entomofauna.

Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. 
Obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest to teren o wybitnych war-
tościach krajobrazowych i przyrodniczych, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą 
terenu ukształtowaną na kredowym podłożu pokrytym lessami, rozległymi obszara-
mi leśnymi i porozrzucanymi wśród lasów i pól malowniczymi osadami. Znaczną 
powierzchnię parku zajmują lasy, położone na wierzchowinach i zboczach wzniesień 
lessowych porozcinanych dolinkami i wąwozami, pełniące ważną rolę w regulacji 
stosunków wodnych i klimatycznych. Strome niezalesione zbocza wzniesień o eks-
pozycji południowej i południowo-zachodniej zajmują ciepłolubne murawy ksero-
termiczne.

Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu, Kozubowski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu – tereny te obejmuje się ochroną ze względu na bogactwo ekosys-
temów i zróżnicowany rzeźbę terenu i krajobraz oraz funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000 – celem utworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000 jest zachowanie różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez 

Platan klonolistny w chroberskim parku
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ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny na jej terytorium. Na obsza-
rach takich zabrania się podejmowania działań mogących: – w istotny sposób pogor-
szyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, – wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000 
– pogorszyć integralność Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Na obszarach NATURA 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana 
z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarcza, rolna, leśna, ło-
wiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu sie-
dlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny 
negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000. Wdrożenie programu NATURA 2000 przyczyni się do zapewnienia róż-
norodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

Pomniki przyrody:

1. Złota, droga w cierniach – lipa – 13 szt.
2. Chroberz, par – lipa – 2 szt.
3. Wola Chroberska – skarpa skalna,
4. Chroberz, park – głazy narzutowe – 4 szt.
5. Złota, dz. nr 363/13 koło kościoła – lip – 1szt.
6. Leśnictwo Zawarża 500 m od Grabów oddział 97a  

 – dąb bezszypułkowy – 1szt.
7. Leśnictwo Zawarża oddz. 73d, około 200 m na południe od leśniczówki – 

 buk pospolity – 1szt. 
8. Leśnictwo Zawarża oddz. 73g około 200 m na południe od leśniczówki  

 Zawarża – buk pospolity – 1 szt.

Użytek ekologiczny

Użytek ekologiczny stanowi kurhan o pow. 0,03 ha, położony w miejscowości 
Miernów. Szczególnym celem ochrony użytku ekologicznego, jest ochrona roślinności 
ciepłolubnej oraz niezwykle rzadkiego taksonu, jakim jest jaskier illiryjski (Ranun-
culus illyricus). Gatunek objęty ścisłą ochroną prawną.

Na terenie Gminy nie będą podejmowane działania, których skutkiem byłoby 
naruszenie katalogu czynności zabronionych w odniesieniu do poszczególnych form 
ochrony przyrody, występujących na tym obszarze.

GMINA ZŁOTA - obszar Natura 2000
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5. SOŁECTWA GMINY ZŁOTA

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi 
sołectwami tworzą wspólnotę Gminy Złota.

Teren gminy obejmuje 14 sołectw tj.: Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Miernów, 
Niegosławice, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Stawiszyce, Wojsławice, 
Wola Chroberska, Złota, Żurawniki.

BISKUPICE

Liczba mieszkańców: 126 (stan na 31.12.2019) 

Inne: 
Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw przy 
remizie OSP.

HISTORIA SOŁECTWA

Wieś wspomniana przez kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej w 1375 roku 
jako Byskupicze. Od XVI wieku należy ona do parafii Pełczyska. W 1579 Biskupice były 
własnością prywatną Jana Poleczki. Mieszkało tu wtedy pięciu kmieci, jeden zagrodnik 
i jeden chałupnik. Gospodarowali na dwóch i pół łanie ziemi. Następna informacja 
pochodzi z 1827 roku i mówi o 19 domach i 127 mieszkańcach wsi. Od 1864 roku 
Biskupice należą do gminy Złota. Opis Polski z końca XIX wieku mówi o folwarku 
Biskupice należącym do dóbr Złota. Folwark miał 245 mórg gruntów ornych. Składało 
się na niego też sześć budynków murowanych i osiem drewnianych.

 
CHROBERZ 

Liczba mieszkańców: 841 (stan na 31.12.2019)

Szkoły: Szkoła Podstawowa, Punkt Przedszkolny, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Chrobrzu.

Instytucje: Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej 
Ponidzia (pałac Wielopolskich).

Biblioteka: Filia Biblioteki Publicznej w Złotej.

Kościół: murowany z XVI wieku.

Sport: 
GKS Strzelec Chroberz, liczne rozgrywki sportowe, Ogólnopolskie Kolarskie Kry-

terium Uliczne Chrobrza, LUKS „Chrobry” Chroberz przy ZSCKR. Baza sportowa: 
stadion sportowy, hala (niewymiarowa), boisko przy szkole podstawowej, boisko as-
faltowe, dwa boiska do siatkówki. Boisko wielofunkcyjne przy ZSCKR.

Zabytki:
• Zespół kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świę-

tego Jana Kantego, został ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewo-
dę sandomierskiego w 1550 r. W kościele znajdują się m.in. – nagrobki z połowy 
XVI wieku, uważane za jedne z najcenniejszych zabytków renesansowych w Polsce  
– dzwonnica drewniana z XIX wieku.

• Pałac Wielopolskich projektu Henryka Marconiego.

Inne:
• Przystań kajakowa wraz z infrastrukturą turystyczną nad rzeką Nidą
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Ze środków unijnych wybudowany został plac zabaw
• Zainstalowano siłownie terenową

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu „chrobry” co oznaczało dzielny. Pierw-
sza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1153 roku i jest zapisana w Kodeksie Dyplo-
matycznym Polski (Codex diplomaticus Poloniae) pod nazwą Chrober. Według kroni-
ki Marcina Kromera osadę miał tu założyć Bolesław I Chrobry w 1019 lub 1020 roku 

Chroberz. XIX wieczna kaplica parkowa
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po powrocie z wyprawy kijowskiej. Zanotował też Kromer inną rzecz, która jest bardzo 
ciekawa. Czytamy u niego, że Henryk książę sandomierski podarował templariuszom 
(zakon rycerski) z Kujaw dziesięciu chłopów z Chrobrzy, którzy po kilku latach wrócili 
do rodzinnej wsi. Kromer zanotował imiona tych chłopów byli to: bracia Sur i Wo-
jan, bracia Cucek i Zawit oraz Minślin, Dobrociech, Sanchora, Surka, Gilissa i Bambi-
ca. W XIII wieku była to ważna osada w dzielnicy krakowskiej. Przebywali tu Leszek 
Biały i Bolesław Wstydliwy książęta krakowscy. Niestety w 1241 roku przeszedł tędy 
niszczycielski najazd tatarski, który był w pamięci miejscowych mieszkańców jeszcze 
na początku XX wieku. W latach 1244, 1250 i 1254 odbywały się w Chrobrzy wiece 
dzielnicowe krakowskie (zjazdy całej ludności). Być może Chroberz zawdzięcza to wy-
różnienie dziedzicom z Chrobrzy, którzy wiernie służyli kolejnym książętom i królom. 
Byli to Jan z Chrobrza i Stanisław z Chrobrza.

W 1290 na pewno istniał już zamek obronny, ponieważ w 1290 otrzymał go Jędrzej 
(Andrzej) młody królewicz węgierski, uciekinier ze swojego kraju. Zginął on z rąk na-
słanych zabójców utopiony w Nidzie w roku 1291 (ówczesna walka polityczna).

W 1370 roku śmiertelnie chory Kazimierz Wielki wracając z łowów do Kra-
kowa odpoczywał właśnie w Chrobrzy. Według kroniki Kromera król „pił wodę 
choć mu doktorowie zakazywali zaczem się jął gorzej mieć”. Kolejni właścicie-
le Chrobrza wiernie służyli następcom Kazimierza Wielkiego. Kroniki zanoto-
wały Macieja z Chrobrza i Marcina z Młodzianowic dziedzica Chrobrza. W 1377 
roku podczas wyprawy przeciw Litwie, za panowania Ludwika Węgierskiego, piątą 
chorągwią polską dowodził Drogosz z Chrobrza. Jego synami byli Adam i Miko-
łaj. Panowie z Chrobrza otrzymywali liczne urzędy i godności w Polsce przełomu 
XIV i XV wieku. Wspomniany Mikołaj pełnił ważne funkcje w biskupstwie wło-
cławskim natomiast Filip z Chrobrza był podsędkiem krakowskim (1434) a Tomasz 
z Chrobrza kanonikiem krakowskim. W 1438 roku dobra Chroberz przechodzą na 
własność Tęczyńskich a następnie Tarnowskich (w formie wiana). Tarnowscy zbu-
rzyli w połowie XVI w zamek a na jego miejscu Stanisław Tarnowski wybudował 
tu pałac oraz kościół (odrestaurowany kosztem parafian w 1830 roku). Stanisław 
Tarnowski wart jest wspomnienia, ponieważ był to jeden z niewielu polskich po-
dróżników w tamtych czasach. Był w Egipcie, Palestynie, w Zachodniej Europie. 
Gdy wrócił do Polski pełnił godność wojewody sandomierskiego. W 1582 roku 
wieś kupił Myszkowski, biskup krakowski. Chroberz był jego prywatną własno-
ścią i przeszedł na własność rodu. Mieszkało w Chrobrzu, według spisów podat-
kowych z 1579 roku, trzydziestu kmieci na piętnastu łanach ziemi, pięciu zagrod-
ników, dwudziestu dziewięciu chałupników i komorników oraz dwóch rybaków. 
Myszkowscy powiększyli i upiększyli pałac, który wg kronik stał się „pulcherrima 
arx” czyli przepiękny. W XVII wieku dobra Chroberz zostały włączone do ordynacji 
pińczowskiej. Właśnie w Chrobrzu istniała siedziba administracji tej ordynacji.

W 1727 roku wygasła rodzina Myszkowskich po mieczu i ordynacja pińczowska 
przeszła na własność rodu Wielopolskich Ród ten władał dobrami chrobeskimi do po-
czątku XX wieku. 

W marcu 1794 podczas powstania kościuszkowskiego przez Chroberz, Rudawę 
i Nieprowice wycofywały się wojska rosyjskie z rejonu Krakowa, gdzie ogłosił po-
wstanie T. Kościuszko. W Chrobrzu doszło do potyczki z wojskami polskimi idącymi 
za Rosjanami.

Chroberz zawdzięcza dużo rodzinie Wielkopolskich a szczególnie margrabiemu 
Aleksandrowi Wielopolskiemu (1803-1877). Postawił on w połowie XIX wieku pałac 
na miejscu dawnego pałacu Tarnowskich i Myszkowskich. W czasie powstania stycz-
niowego obszary południowej kielecczyzny stały się terenem intensywnych walk po-
wstańczych. Działający tu Marian Langiewicz 11 marca 1863 r ogłosił się dyktatorem 
powstania. W dniu 16 III przybył ze swoim oddziałem do Chrobrzy gdzie zajął pa-
łac Wielopolskich. Nocą z 16 na 17 III doniesiono mu o zbliżających się Rosjanach. 
Rankiem ruszył w kierunku Zagościa, przeszedł most na Nidzie. Jednak już na dru-
gim brzegu z kierunku Krzyżanowic nadciągnął drugi oddział rosyjski, z którym wal-
ki trwały cały dzień. Dopiero nocą udało się Langiewiczowi odskoczyć w kierunku 
Grochowisk gdzie 18 III stoczono jedną z największych bitew powstania (zginęło po 
obu stronach ponad 600 ludzi).

KOSTRZESZYN

Liczba mieszkańców: 231 (stan na 31.12.2019)

Inne:
• Istnieje odnowiona w 2006 roku strażnica OSP.
• Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 

przy remizie OSP.

Opis: 
Wieś położona 6 km na południowy zachód od Złotej na niewielkich wzniesie-
niach. Z południowego-zachodu i północy wieś otoczona jest lasami. W okolicy 
Kostrzeszyna znajduje się największe wzniesienie na terenie naszej gminy. Ma ono 
wysokość 317 m n.p.m. 

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Kostrzesz. Pierwsza wzmianka o wsi 
pochodzi z 1579 roku, należała ona wtedy do parafii Pełczyska. Wieś w tym czasie 
była własnością Jana Michalczowskiego proboszcza w Pełczyskach. Wieś zamieszki-
wało trzech kmieci gospodarując na półtora łanie ziemi. Oprócz nich mieszkało wtedy 
dwóch zagrodników i trzech chałupników. Według danych z 1827 rok było we wsi 11 
domów i 82 mieszkańców. W końcu XIX wieku wieś zamieszkiwało 16 gospodarzy na 
53 morgach ziemi. Oprócz tego istniał folwark szlachecki, który liczył 3 budynki mu-
rowane oraz 10 drewnianych. Gruntów ornych było 365 mórg. Wieś należała od 1864 
roku do gminy Złota.
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MIERNÓW

Liczba mieszkańców: 231 (stan na 31.12.2019) 

Szkoła: Szkoła Podstawowa, punkt przedszkolny
 
Sport: 
boiska sportowe przy szkole podstawowej 
 
Inne: 
Jednostka OSP, która w sierpniu 2006 roku obchodziła uroczystość 40-lecia istnienia 
Stowarzyszenie „Dla rozwoju wsi Miernów”, obchody święto ogórka. Dzięki fundu-
szom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw.

HISTORIA SOŁECTWA

Pochodzenie nazwy nie jest przez językoznawców dokładnie określone. Wywodzą 
ją od słowa mierny (słaby). Pierwsza wzmianka pochodzi z 1470 roku (Myernów). 
Przynajmniej od połowy XV wieku była to wieś królewska należąca do parafii Proboło-
wice. Opisuje ją Jan Długosz. Zapisał on iż był tu folwark królewski i karczma. Do 1795 

roku była to wieś królewska. W związku z tym przeprowadzano lustracje, czyli prze-
gląd stanu majątku króla na dany rok. Z pierwszej lustracji z 1564 roku dowiadujemy 
się, że we wsi mieszkało jedenastu osiadłych kmieci na pięciu i pół łana ziemi. Płacili 
wtedy po dwa floreny podatku rocznie. 
Oddawano też dla władz królewskich 
podatek w formie: kur, sera i jaj. We wsi 
była też karczma z kawałkiem ziemi. Lu-
stratorzy zapisali ponadto, że „na prze-
jazd królewski dają owsa, jak insze wsi”.

W 1661 roku przeprowadzono ko-
lejną lustrację. Według niej mieszkało 
w niej już tylko pięciu kmieci (był to czas 
po „potopie” szwedzkim) płacących po 
6 florenów podatku. Płacili też podatek 
w owsie i po kopie jaj rocznie. We wsi 
już nie zanotowano karczmy ani młyna 
(który zapewne był na początku XVII 
wieku). Wieś dzierżawili Stanisław Ro-
gowski i jego żona Elżbieta. Dzierżawa 
była ustanowiona przez przywilej kró-
lewski z 7 IV 1653 roku wydany przez 
królową Ludwikę Marię.

Kolejną lustrację przeprowadzono 
w 1789 roku. Lustratorzy zapisali „w tej 
wsi jest ról kmiecych 14, w których za-
staliśmy gospodarzy siedemnastu”. Pła-
cili oni czynszu po 3 złote od roli, po 8 
sztuk jaj i 2 korce owsa rocznie. We wsi 
mieszkało też czterech zagrodników, je-
den chałupnik i dwóch czynszowników. 
Zanotowano też, że „we wsi jest karczma 
z drzewa na węgieł budowana, słomą 
poszyta w tej izba szykowna z komorą. 
Granice tej wsi z Stawiszycami szlachec-
ką, Będziakami wsią królewską, Soboszowem, Probołowicami i Pełczyskami wsiami 
szlacheckimi. O granic tej wsi nie masz żadnych kontrowersyi.” W 1827 roku była to 
już wieś rządowa stało w niej 25 domów i mieszkało 106 mieszkańców. W XIX wieku 
była tu szkoła początkowa. Podczas I wojny światowej przechodził tu front. Proboszcz 
z Probołowic zanotował takie wydarzenie z tamtych czasów. „25 I 1915 roku sąd au-
stro-węgierski nakazał rozstrzelać w Miernowie miejscowego parafianina Wojciecha 
Piłata, melancholika nieszczęśliwego „osamotnionego, który nie mając gdzieby głowę 
skłonić tułał się po krewnych i sąsiadach. Bohaterzy austryjaccy rozstrzelali go na po-
strachy za to, że się kręcił.”

Szkoła Podstawowa w Miernowie

Obelisk poświęcony pamięci pisarza  
Adolfa Dygasińskiego w Niegosławicach
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NIEGOSŁAWICE

Liczba mieszkańców: 254 (stan na 31.12.2019)

Ciekawostka: 
W Niegosławicach urodził się wybitny pisarz, „piewca Ponidzia” Adolf Dygasiński  
(7 marzec 1839). Jego książka „Wilk, psy i ludzie” stała się lekturą szkolną!

Inne:
• świetlica wiejska wyremontowana w 2010 roku dzięki środkom pozyskanym 

przez Gminę Złota
• ze środków unijnych wybudowany został plac zabaw
• zainstalowano siłownie terenową
• działa jednostka OSP, która w 2010 roku obchodziła jubileusz 35-lecia
• w 2010 roku odbył się I Przegląd Kapel Ludowych. Święto Pieśni i Muzyki Świę-

tokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy, uroczystość upamiętniająca 
dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie ro-
dzinnego pikniku jest kontynuacją corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Kapel 
i Instrumentalistów Ludowych w Niegosławicach

• kapliczka przy zjeździe do Złotej, prace remontowe wykonali mieszkańcy wsi
• zabytkowa figurka przydrożna (przy wjeździe do wsi od strony Chrobrza). Jest to 

jedna z najstarszych figur przydrożnych w województwie świętokrzyskim – XVII 
wiek, koszty prac renowacyjnych sfinansował europoseł Czesław Siekierski

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Niegosław. W kronikach wieś za-
pisywano jako Negoslawici oraz Nyegoslawicze. Według Jana Długosza wieś należała 
w XV wieku do Sędziwoja Tęczyńskiego i Mikołaja Złockiego herbu Półkozic i miała 
łany kmiece. W 1579 roku wieś należała do parafii Pełczyska. Właścicielem wsi był Do-
minik Alemani. Miał on siedmiu kmieci na trzech i pół łanie ziemi, czterech zagrod-
ników, trzynastu chałupników, trzech rybaków i dwóch rzemieślników. W XVII wieku 
wieś należy do rodziny Gołuchowskich. W 1827 roku było tu 30 domów i 211 miesz-
kańców. W końcu XIX wieku istniała tu wieś i folwark szlachecki, całość zajmowała 
476 mórg ziemi. Folwark miał gruntów ornych 325 mórg i jeden budynek murowany. 
Wieś ma w końcu XIX wieku czterdziestu siedmiu gospodarzy na 218 morgach ziemi. 
Wieś należała od 1864 roku do gminy Złota.

NIEPROWICE

Liczba mieszkańców: 382 (stan na 31.12.2019)

Sport i kultura:
• Młodzież bierze udział w treningach oraz rozgrywkach ligowych prowadzonych 

przez GKS Strzelec Chroberz (piłka nożna). Życie sportowe wsi skupia się w świe-
tlicy budynku OSP. Do dyspozycji mieszkańców jest także boisko sportowe

• Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 
przy remizie OSP

• Zainstalowano siłownię terenową

Inne:
Zabytkowa figura św. Mikołaja usytuowana pod ogromną lipą, miejsce spotkań miesz-
kańców Nieprowic. Przypuszcza się, że figurka była ufundowana jako podziękowanie 
za jakieś zdarzenie, ewentualnie patron czyli święty Mikołaj miał strzec okolicznych 
mieszkańców przed chorobami czy różnymi nieszczęściami. W 2018 r dokonano reno-
wacja figury św. Mikołaja. Dzięki organizowaniu festynu ,,Nieprolipa” przez Stowarzy-
szenie Nieprowice Razem zebrano fundusze na renowację tej figury.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Nieprowic. Wieś została wspomniana 
w 1437 roku w kodeksie dyplomatycznym Polski, gdy w sprawie sądowej występuje 
pod tą datą świadek Janussius de Neprowycze. W połowie XV wieku wg Długosza wła-
ścicielami wsi byli: Jan Nieprowski, Stanisław Nieprowski, Jan Czarnocki, i Przecław 
Czarnocki. Żyło we wsi 4 kmieci i 7 zagrodników. W 1579 roku wieś należy do pani 
Jasińskiej, która posiadała ośmiu kmieci na dwóch łanach ziemi, dwóch zagrodników, 
pięciu chałupników oraz jednego rzemieślnika i jednego rybaka. Wieś ucierpiała pod-
czas odwrotu wojsk rosyjskich z Krakowa w III 1794 roku. Zapisano w pewnym pa-

Krzyże na górze Zawinnica
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miętniku z tamtych czasów „W Nieprowicach mordowano kto się nawinął”. W 1827 
roku wieś liczyła 51 domów i 345 mieszkańców, natomiast w 1888 roku wieś ma 70 
gospodarzy na 428 morgach ziemi. Od 1864 roku istniał we wsi też folwark szlachecki. 
Folwark gruntów ornych posiadał 340 mórg. Miał też pięć budynków murowanych 
i osiem drewnianych.. W końcu XIX wieku wieś należy do gminy Złota, parafia Chro-
berz. Podczas II wojny światowej był to obszar Republiki Pińczowskiej. W dniu 9 VIII 
1944 1 Brygada AL. rozbiła we wsi oddział armii niemieckiej.

PEŁCZYSKA

Liczba mieszkańców: 423 (stan na 31.12.2019)

Biblioteka: 
Filia Gminnej Biblioteki w Złotej

Inne: 
• Ze środków unijnych wybudowany został plac zabaw
• Zainstalowano siłownię terenową

Kościół: 
wzniesiony w poł XVIII wieku murowany

Zabytki:
• Kaplica grobowa Olszowskich, murowana z końca XIX wieku
• Dzwonnica murowana, kamienna z I połowy XVIII wieku
• Archeolodzy odkryli pozostałości kamieniołomu z XI-XII wieku na górze 

Zawinnicy 

Atrakcje: 
Na południowym stoku Zawinnicy mieści się projektowany rezerwat ze stanowiskami 
sasanki łąkowej, zawilca wielokwiatowego, oraz miłka wiosennego. Na górze Olbrych 
położone było grodzisko z XIII-XIV wieku.

 Historia osadnictwa na terenie Pełczysk ma dużo starszą metrykę i sięga po-
nad 6 tysięcy lat wstecz. Ziemia w tym miejscu jest prawdziwą kopalnią wie-
dzy o życiu i obyczajach ludów starożytnych. Zdumiewające odkrycia, których 
udało się dokonać w ostatnich latach, stawiają Pełczyska w rzędzie najcen-
niejszych dóbr dziedzictwa kulturowego Ponidzia, a jednocześnie najważniej-
szych stanowisk archeologicznych w skali całego kraju. Nagromadzenie mate-
rialnych śladów działalności ludzkiej w tym miejscu jest wręcz niewiarygod-
ne, a każde kolejne badania przynoszą coraz bardziej zaskakujące odkrycia. 
 Historia odkryć archeologicznych na terenie Pełczysk sięga końca lat trzydziestych, 
kiedy to w sadzie dworskim dokonano przypadkowego odkrycia broni i naczyń brą-
zowych. Próby weryfikacji kontekstu tego znaleziska i odnalezienia innych grobów 
podjęte przez Ł. Okuliczową w latach 1958-1959 w ramach prac Zespołu Do Badań 
Nad Polskim Średniowieczem UW i PW nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ich 
niespodziewanym efektem było natomiast odkrycie rozległej osady wielokulturowej 
na wschód od wspomnianego sadu. Badania na osadzie wznowione zostały w 1961 
r. i kontynuowane w latach 1962, 1964, 1965, 1969, 1972 i 1973, pod kierownictwem 
D. Szlifirskiej, w ostatnich dwóch sezonach przy współudziale L. Gajewskiego. Ba-
dania archeologiczne w Pełczyskach podjęto na nowo w 2000 r. w ramach projektu 
pod nazwą Ekspedycja Celtycka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Archeolodzy odkryli osadę z II wieku p.n.e z bogatymi materiałami zabytkowymi. 
Poza tym okazało się że w Pełczyskach nad niewielkim strumykiem zamieszkiwali 
m.in Celtowie. Podsumowaniem wyników badań był zorganizowany przez Uniwer-
sytet Warszawski i firmę Lafarge Nida Gips festynu pod nazwą Oppidium Lafarge 
Nida Gips.

Początkowo ich celem było jedynie rozpoznanie stratygrafii stanowiska, 
niezbędne do opracowania materiałów z badań prowadzonych w latach ubie-
głych, a także ocena stanu zachowania substancji zabytkowej i jej wartości na-
ukowej. Waga odkryć dokonanych już w pierwszym sezonie sprawiła, że pra-
ce sondażowe szybko przekształciły się w badania stacjonarne o charakterze 
ratowniczym (stanowiska archeologiczne w Pełczyskach leżą na terenach in-
tensywnie wykorzystywanych rolniczo). Efekty sześciu sezonów badań prze-
szły najśmielsze oczekiwania i rekompensują wszystkie poniesione trudy. Kościół parafialny w Pełczyskach
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 Organizatorem i kierownikiem badań był mgr M. Rudnicki, któremu asystowali: 
mgr P. Dulęba i mgr A. Maciałowicz. W ubiegłych latach uczestniczyli w nich także: 
mgr R. Chowaniec, dr B. Kontny, mgr M. Natuniewicz oraz mgr M. Trzeciecki.

Pełczyska to w istocie rozległy kompleks osadniczy o bardzo zróżnicowanej chro-
nologii. Do tej pory na terenie tej miejscowości zarejestrowanych zostało 9 stanowisk 
archeologicznych. Stanowiska 1, 2 i 4 obejmują obszar osady wielokulturowej, badanej 
wykopaliskowo w latach 1959–1973 (Ł. Okuliczowa, D. Szlifirska, L. Gajewski) oraz 
2000–2006 (M. Rudnicki), z której pochodzą bardzo bogate materiały kultur lateń-
skiej i przeworskiej. Jako stanowisko 5 oznaczone zostało domniemane miejsce od-
krycia z 1938 r. Od wschodu sąsiaduje z nim stanowisko 3 – pozostałości osadnictwa 
z okresu późnolateńskiego. Stanowisko 6 – to cmentarzysko wielokulturowe, odkryte 
w 2000 r., natomiast stan. 7 to osada neolityczna sąsiadująca z obszarem cmentarzy-
ska od strony wschodniej. Jako stanowisko 8 oznaczony został czworoboczny rów 
(fosa), który dzięki zdjęciom lotniczym odkryty został na szczycie góry Zawinnicy 
obok grodziska średniowiecznego. Jako stanowisko 9 oznaczone zostało cmentarzy-
sko ludności kultury łużyckiej odkryte w kwietniu 2006 r.

Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć archeologicznych jakie miało miejsce 
w Pełczyskach był unikatowy pochówek zbiorowy kultury trzcinieckiej. W dużej ja-
mie grobowej o kształcie litery T złożono szczątki co najmniej sześciu osób, w tym 
przynajmniej czterech kobiet, których wiek wahał się od około 15 do 55 lat oraz 
mężczyzny około trzydziestki. Wyposażenie zmarłych stanowiły 4 naczynia glinia-
ne, drobne ozdoby brązowe oraz kościana pobocznica rzędu końskiego zdobiona in-
krustacją – znalezisko niezmiernie rzadkie. Wraz ze zmarłymi pogrzebano szczątki 
kilkunastu koni (14-16 osobników) w różnym wieku (od ok. 2,5 roku do 15-17 lat), 
które najpewniej zostały uśmiercone w związku z ceremonią pogrzebową. W odnie-
sieniu do większości pochowanych, zarówno ludzi jak i zwierząt, stwierdzić można, że 
przed złożeniem do grobu – co nastąpiło w tym samym czasie – ich ciała zostały celo-
wo okaleczone w różny sposób. Z obszaru zajmowanego przez lokalną grupę kultury 
trzcinieckiej znanych jest kilkanaście pochówków zbiorowych (np. Żerniki Górne), 
które kryły szczątki od kilku do ponad dwudziestu osób. Jednak, w żadnym z nich nie 
znaleziono szczątków koni co, uwzględniając ich liczbę w grobie z Pełczysk, nadaje 
opisywanemu znalezisku charakter zupełnie wyjątkowy.
Kultura:
Prężnie działa zespół strażacki „Pełczyszczanie”, organizowany jest co roku festyn 
„Powitanie lata”. Życie kulturalne sołectwa skupia się w wyremontowanej siłami 
miejscowej jednostki OSP i Gminy Złota remizie strażackiej. 

Inne:
• Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 

przy remizie OSP.
• Zainstalowano siłownię terenową.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu PEŁK które miało oznaczać miej-
sce obozowania wojska (według Danuty Kopertowskiej). Pierwsza wzmianka po-
chodzi z 1224 roku gdy na wiecu księstwa krakowskiego Leszek Biały przekazuje 
część wsi biskupowi krakowskiemu. W polach pełczyńskich i probosławickich ist-
nieją (jeszcze ? przyp. L. Z.) kopce, które według tradycji są grobami poległych tu 
podczas najazdu tatarskiego z 1241 roku. Pierwszym znanym mieszkańcem wsi był 
Klemens z Pełczysk syn Jędrzeja, który zginął podczas bitwy pod Legnicą w 1241 
roku. W roku 1266 w dokumencie wydanym przez księcia krakowskiego Bolesława 
Wstydliwego pada nazwa Pełczyska, jest to zapis transakcji kupna-sprzedaży mię-
dzy księżną Salomeą a wdową po Baranie z Pełczysk. Był tu też podobno zamek, 
w którym w 1304 roku buntowniczy książę kujawski Władysław Łokietek urządził 
bazę wypadową przeciwko ówczesnemu królowi polskiemu Wacławowi. Zamek 
został według przekazów zniszczony przez Szwedów. Pozostały legendy o lochach 
i skarbach. W 1325 stał tu już kościół ponieważ źródła podają pierwszego probosz-
cza Mikołaja de Pelticz. Kolejna wzmianka to rok 1371, gdy Katarzyna z Pełczysk 
sprzedaje wieś Mikołajowi z Knyszyna kanonikowi krakowskiemu za 300 grzy-
wien. Transakcja ta została potwierdzona przez królową Elżbietę siostrę Kazimierza 
Wielkiego. Jan Długosz w swoich kronikach wspomina o Pełczyskach (XV wiek) ale 
nie daje dokładnego opisu, mówi tylko o wsiach należących do parafii: Stawiszyce 
i Niegosławice. Źródła wspominają Mieczysława z Pełczysk, który na początku XV 
wieku był kanonikiem biskupstwa krakowskiego. Na początku XVI wieku wieś na-
leży do Katarzyny Plechowskiej. W 1579 roku właścicielem wsi był Marcin Rozen. 
Miał on 20 kmieci na dziesięciu łanach ziemi. Mieszkało też we wsi 4 zagrodników 
z rolą, 4 chałupników, 16 komorników oraz 6 rzemieślników. W XVII wieku wieś 
należała do rodziny Łebkowskich. W 1827 roku było tu 54 domy i 381 mieszkań-
ców. Opis wsi z końca XIX wieku mówi, iż był tu kościół parafialny (wybudowany 
w latach 1770-71 roku przez Łebkowskich), szkoła początkowa, dom dla starców 
i kalek, gorzelnia parowa z 1873 roku, młyn amerykański, pokłady torfu i marglu 
kredowego. Obok wsi istniał folwark należący do dóbr pełczyńskich. Dobra Peł-
czyska obejmowały oprócz folwarku Pełczyska również: Wymysłów, Olbrycht, Ko-
strzeszyn, Mękarzowice. Razem dobra obejmowały 2 358 mórg ziemi. Folwark Peł-
czyska zajmował 358 mórg ziemi uprawnej. Budynków folwarcznych murowanych 
było pięć a drewnianych dziesięć. W 1888 roku parafia Pełczyska liczy 2 323 dusz. 
Wieś należy do gminy Złota. W czasie okupacji niemieckiej 10 VII 1944 samoloty 
niemieckie zbombardowały wieś, zginęło trzy osoby. (Łyko Janina lat 32, Socha Sta-
nisław lat 14, Szczepaniak Anna lat 50). Kilka dni później aresztowano we wsi 10 
osób, które wywieziono na roboty do Niemiec.



60 61

PROBOŁOWICE

Liczba mieszkańców: 243 (stan na 31.12.2019)

Kościół: 
Pod wezwaniem Św. Jakuba Starszego, drewniany z 1759 roku

Inne:
• Mini boisko piłkarskie obok strażnicy OSP.
• Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 

przy remizie OSP.

Zabytki: 
drewniany kościółek z 1759 r, położony na wzgórzu dzwonnica drewniana z 1760 r.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej Proboło. Wieś istniała już 
w XIII wieku pod nazwą Probolowycze (wzmianki z 1325 roku) był tu już wte-
dy kościół parafialny. Pierwszym znanym proboszczem był Wiesław z Probołowic 
(Vatsavec de Problowice). Wieś wspomniana przez Długosza w połowie XV wie-
ku. Proboszczem był wtedy Włościbór. Probołowice w tym czasie były własnością 
Piotra Gnoińskiego herbu Rak. Był tu też dwór rycerski (umocniona osada). Były 
też cztery łany kmiece, 3 zagrodników, karczma i młyn. Dziesięcinę w wysokości  
4 grzywien dawano do kościoła w Wiślicy. Według źródeł kościelnych około roku 
1500 stanął tu drugi kościół. Natomiast w XVI i XVII wieku miejscowe kościoły zo-
stały zajęte przez protestantów i zamienione na zbory. W 1579 roku wieś należała do 
Stanisława Gnoińskiego. Mieszkało we wsi 12 kmieci na 6 łanach ziemi. Mieszkało też 
czterech zagrodników z rolą, 13 chałupników i trzech rzemieślników. W XVII wieku 
wieś należy do rodziny Staszewskich. Obecny kościół pochodzi z 1759 roku, został 
wybudowany staraniem Magdaleny i Jerzego Zagórskich (zapewne właścicieli Probo-
łowic w tamtym czasie), przez proboszcza Jacka Kowalskiego. W 1827 roku wieś liczy  
38 domów i 288 mieszkańców. W końcu XIX wieku istniał w Probołowicach kościół 
parafialny, folwark i szkoła początkowa. Folwark zajmował obszar 450 mórg ziemi 
miał 2 budynki murowane i 13 drewnianych. Probołowice należały do gminy Czarno-
cin parafii miejscowej, która w końcu XIX wieku liczyła 1315 dusz. Kościół jak i cała 
parafia ucierpiała podczas I wojny światowej, gdy z Probołowic zrabowali austryjacy 
XVI-wieczny dzwon „a do tego użyto aż 15 umundurowanych zbirów austryjackich”. 
(Austria będąc wtedy w kryzysie spowodowanym wojną, masowo rabowała w Polsce 
dzwony przetapiając je. Między innymi zrabowano 14 ton archiwów w Galicji które 
przerobiono na makulaturę przyp. L.Z.). Doliną Nidy przechodził od grudnia 1914 
do maja 1915 roku front rosyjsko-austryjacki. Miejscowy proboszcz zanotował wiele 
ciekawych uwag o tych dniach. „Niewiasty po strychach i sieniach odbywały połóg, 
gdy wojsko w domach kwaterowało. Śmiertelność dzieci była wielka, panował tyfus. 
Księdza do chorych prowadzono pod karabinem lub z przepustką. W czasie świąt 
wielkanocnych strzelano do ludzi”.

RUDAWA

Liczba mieszkańców: 177 (stan na 31.12.2019)

Sport i kultura:
• Młodzież bierze udział w rozgrywkach piłki nożnej ,,Strzelec” Chroberz
• Jadwiga Wierzbicka, artystka, ikonopisarka
• Przy wjeździe do Rudawy znajduje się, odnowiony w 2002 roku Dom Ludowy, 

w którym znajduje się sklep spożywczy, świetlica wiejska oraz siedziba OSP. Przy 
budynku istnieje również boisko do piłki siatkowej

• Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 
przy Domu Ludowym

Kościół parafialny w Probołowicach
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HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa wsi pochodzi od koloru miejscowej ziemi, która wtedy przypominała 
kolor czerwony (rudawy). Pierwsza wzmianka pochodzi z 1397 roku. Wieś wspo-
mniana jest przez Jana Długosza jako należąca do Jakuba i Jana z Międzygórza herbu 
Kopaszyna. Miała wtedy 2 i pół łana kmiecego, karczmę. Dziesięcinę w wysokości 
4 grzywien oraz 4 pęków konopi dawano kościołowi w Probołowicach. Były tu dwa 
dwory szlacheckie. W XVII wieku była tu już szkoła i dom dla starców. Obydwie te 
instytucje prowadził w 1653 Sebastian Zatorski. W czasie powstania kościuszkow-
skiego „W Rudawie kozactwo brało dzieci na spisy i do palących budynków wrzuca-
ło”. W 1827 roku były tu 24 domy i 176 mieszkańców. W opisie XIX-wiecznej Polski 
zapisano tu wieś i folwark, gmina Złota, parafia Chroberz. W 1873 folwark liczył 473 
morgi ziemi. Budynków murowanych było pięć. Wieś miała wtedy 37 gospodarzy na 
118 morgach ziemi.

STAWISZYCE

Liczba mieszkańców: 369 (stan na 31.12.2019)

Kultura i sport:
• Do dyspozycji mieszkańców jest świetlica wiejska
• W sierpniu 2005 roku miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła 40-lecie 

powstania
• Dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym powstał plac zabaw

HISTORIA SOLECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Stawisza. Pierwsze wzmianki pocho-
dzą z 1396 roku i pisana była jako „Stawiszicz”. Wieś wspomniana przez Jan Długo-
sza. Według niego w połowie XV wieku wieś miała łany kmiece a dziesięcinę dawano 
do kościoła w Wiślicy, Pełczyskach i Probołowicach. Wieś należała wtedy do rodziny 
Jastrzębców. Istniały wtedy dwa dwory szlacheckie (Jana Jastrzębca i Piotra Jastrzęb-
ca), była karczma i mieszkało trzech zagrodników. W 1508 roku wieś była własnością 
Stanisława Stawickiego który płacił 3 grzywny podatku od wsi. W 1579 roku wieś na-
leżała do rodziny Stawiszyckich (Stawickich). Mieszkało w niej szesnastu kmieci na 
8 łanach ziemi, trzech zagrodników, jeden chałupnik i aż dziewięciu rzemieślników. 
W 1827 roku było tu 27 domów i 187 mieszkańców. W 1880 była tu wieś i folwark 
szlachecki. Wieś należała do gmina Złota. Folwark liczył gruntów ornych 465 mórg, 
łąk 53 mórg, budynków murowanych 1 a drewnianych 12. W Stawiszycach istniał 
folwark duchowny proboszcza z Pełczysk „w której pleban mieszkający tu msze od-
prawiał a w Niedziele udawał się do Pełczysk”. W XIX wieku wieś należy do rodziny 
Wolffów. W końcu XIX wieku mieszkało tu 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi.

WOJSŁAWICE

Liczba mieszkańców: 206 (stan na 31.12.2019)

Zabytki: 
• W Wojsławicach zachowały się budynki po byłej Spółdzielni Produkcyjnej.
• Figurka przydrożna z 1958 roku, którą ufundowała Maria Żmuda.
• Przez wieś przebiegają torowiska kolejki wąskotorowej z początków XX wieku. 

Obecnie nieczynna. Ciekawym obiektem, wartym obejrzenia jest drewniany 
młyn, który nadal służy mieszkańcom Wojsławic i okolicznych miejscowości.

Informacje:
• W 2011 zrealizowano inwestycję budowę Schroniska Turystycznego 

„Dom Ludowy Wojsławice”.
• Dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym powstał plac zabaw.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Wojsław. Pierwsza wzmianka o wsi po-
chodzi z rejestrów podatkowych w 1508 roku. Pojawia się wtedy jako „de Voyslavycze”. 
Pierwsze wzmianki o Wojsławicach pochodzą z wczesnego średniowiecza i mówią, że 
właścicielem wsi był ród Gerałtów. W 1579 roku wieś zapisano jako należącą do parafii 
Chroberz. Mieszkało w niej 18 kmieci, na 9 łanach ziemi. Oprócz nich mieszkało tu  
4 zagrodników, 2 chałupników, 10 komorników i 3 rybaków. Opis Królestwa Polskiego 
z 1827 roku podaję, iż we wsi mieszkało 255 mieszkańców w 41 domach. W końcu 
XIX wieku wieś miała 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi. Obok wsi istniał folwark 
szlachecki wchodzący w skład dóbr Chrobrza.

WOLA CHROBERSKA

Liczba mieszkańców: 65 (stan na 31.12.2019)

Inne: 
Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw 
(za wsią przy wyjeździe w stronę Zagaja Stradowskiego).

Opis:
Wola Chroberska jest niezwykle malowniczo położoną wioską wśród lasów chrober-
skich. Otoczona jest wzniesieniami i poprzecinana wąwozami. Niezwykle efektownie 
okolica Woli wygląda zimą. Pejzaże niczym z naszych polskich Tatr. Można powie-
dzieć, że Wola Chroberska to Zakopane gminy Złota.

Wola jest miejscem wycieczek, majówek mieszkańców Chrobrza i Ponidzia. Z dobro-
dziejstw unikalnego mikroklimatu, który bez wątpienia posiada Wola korzystają także 
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agrowczasowicze, którzy zatrzymują się w gospodarstwach agroturystycznych. Najlep-
szym dowodem na to że w Woli Chroberskiej panuje wyjątkowo zdrowy klimat jest 
fakt, że właśnie w tej miejscowości ludzie żyją najdłużej w okolicy.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od nazwy Chroberz. W połowie XV wieku wieś była własnością 
Jana z Tęczyna kasztelana krakowskiego, miała 12 łanów kmiecych, karczmę i czterech 
zarodników. Był tu też folwark rycerski. W 1579 była to własność Myszkowskich wieś 
zamieszkiwało wtedy jedenastu kmieci, jeden komornik, dwóch rybaków i jeden rze-
mieślnik. Wieś miała 5 i pół łana obszaru. W 1827 roku naliczono we wsi 19 domów 
i 99 mieszkańców. W końcu XIX wieku wieś należy do gminy i parafii Chroberz. Istniał 
tu też folwark należący do dóbr Chroberz. W 1888 roku wieś ma 24 gospodarzy na 319 
morgach ziemi.

ZŁOTA

Liczba mieszkańców: 867 (stan na 31.12.2019)

Szkoły: 
Zespół Placówek Oświatowych: przedszkole, szkoła podstawowa.

Instytucje: 
Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy. 
 
Biblioteka: 
Gminna Biblioteka

Kościół: 
Murowany – XX w. 
 
Sport:
• Działa UKS Złota przy ZPO Złota
• W 2010 roku wybudowana została nowoczesna hala sportowa przy Zespole Pla-

cówek Oświatowych.

Zabytki: 
Spichlerz murowany, częściowo kamienny z I połowy XX wieku. 
 
Inne:
• Ochotnicza Straż Pożarna, Stacja paliw, Sklep ogrodniczy, Apteka.
• Ze środków unijnych wybudowany został plac zabaw.
• Zainstalowano siłownię terenową.
 
Atrakcje: 
Piękna aleja „ciernie” w kierunku Żurawnik. ,,Ptasi Azyl”- nowy zwierzyniec w Złotej, 
ma odpowiednie warunki dla ptaków: klatki, odgrodzone części podwórka na spacery, 
sadzawki wodne. Obecnie w Ptakoklubie jest kilkaset sztuk skrzydlatych podopiecz-
nych. Mają tu schronienie znajdy ptasie, a także zranione stworzenia. Ośrodek prowa-
dzony jest przez Pana Tadeusza Ptaka.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od formy przymiotnikowej rzeczownika ZŁOTO bez żadnych 
związków terenowych. Po raz pierwszy nazwa „de Zlota” pada w kronikach w 1375 
roku. Wieś wspomniana jest przez Jana Długosza jako ZŁOTA MAIOR.

W połowie XV wieku wieś Złota Major, parafia Pełczyska była własnością Złot-
skiego herbu Półkozic, miała łany kmiece a dziesięcinę 17 grzywien (bardzo duża 
wieś) dawano do kościoła w Wiślicy. W 1579 roku właścicielem wsi jest Piotr Treska 
i Mikołaj Spoth. Mieszkało we wsi dwudziestu czterech kmieci na 12 łanach, ośmiu 
zagrodników, czterech chałupników z bydłem, dwóch bez bydła, dziesięciu komorni-
ków, dwóch rzemieślników oraz jeden rybak. W XVIII wieku właścicielami wsi są Wo-
dziccy z Granowa (przynajmniej od 1727 roku). Są wśród nich: Kazimierz z Granowa 
(XVIII wiek), Zofia z Granowa Wodzicka (1818-1890 i jej mąż Franciszek z Granowa 
Wodzicki (1807-1884). Po Wodzickich właścicielem dóbr jest (nie jestem tego pewny Hala sportowa w Złotej
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ale data jego śmierci jest późniejsza niż Z. Wodzickiej przyp L.Z.) Aleksander Olszew-
ski uczestnik powstania 1863 roku (1847-1910). W 1827 roku naliczono we wsi 65 
domów i 499 mieszkańców. W końcu XIX wieku wieś Złota liczy 114 gospodarzy na 
670 morgach ziemi. Obok wsi istniał folwark i dobra Złota, które obejmowały folwar-
ki Złota, Biskupice, Lubowidz, Graby. Folwark Złota gruntów ornych miał 504 mórg, 
łąk 75 mórg, nieużytków 26 mórg. Budynków murowanych było 20, a drewnianych 
18. W dobrach Złota były gorzelnia, browar, olejarnia i dwa młyny. Gmina istniała od 
1864 roku.

Podczas badań archeologicznych w latach 60-tych odkryto w Złotej cmentarzysko 
średniowieczne (dokładnie w południowej części wsi). Jak się okazuje jest to cmenta-
rzysko, które ma najszersze ramy czasowe na ziemi krakowskiej. Oprócz monet (de-
nar Ottona i Adelajdy, datowany na lata 991-1040, oraz denar polski, prawdopodobnie 
z XIII w.) znaleziono jeszcze miniaturowy toporek z X-XII wieku, oraz inne drobniej-
sze przedmioty świadczące o osadnictwie na tym terenie.

ŻURAWNIKI

Liczba mieszkańców: 194 (stan na 31.12.2019)

Historia: 
We wsi podczas wykopalisk archeologicznych odkryto wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko, tzw. rzędowe. Jeszcze dzisiaj można znaleźć w Żurawnikach ślady daw-
nych osadników. 

Inne:
• Istnieje remiza OSP
• Dzięki pozyskanym przez Gminę Złota środkom unijnym powstał plac zabaw 

przy budynku remizy.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa wsi pochodzi od grupy zawodowej, która tu mieszkała. Istnieje spór od 
jakiej. Jest to albo grupa, która budowała żurawie (dawne studnie) albo grupa, która 
hodowała żurawie czyli ptaki, które były przysmakiem w dawnych wiekach. Wieś nie 
wspomniana przed XVI wiekiem. Pierwszy raz pojawia się w 1508 roku w rejestrach 
podatkowych. W 1579 roku wieś leży w parafii Jurków. Należy wtedy do pana Goliecz-
ki, który miał we wsi czterech chłopów na dwóch łanach ziemi, jednego zagrodnika 
i trzech chałupników. W końcu XIX wieku wieś i folwark leżały w gminie Złota, parafia 
Jurków. W 1885 roku folwark liczy 214 gruntów ornych i 80 mórg łąk, lasu 3, oraz 12 
budynków. Wieś liczyła wtedy 40 gospodarzy na 187 morgach ziemi.

Gmina Złota to miejsce, w którym dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić 
komfort każdemu z mieszkańców, turyście, czy też inwestorowi. W tym celu pro-
wadzone były działania min. w ulepszaniu bazy rekreacyjno-sportowej, licznymi 

inwestycjami proekologicznymi, zmoder-
nizowanymi i wyremontowanymi obiek-
tami, czy też bardzo dobrze rozbudowaną 
i utrzymaną infrastrukturą drogową. Re-
alizowano tu wiele inwestycji służących 
poprawie jakości życia i i nastawionych 
na podniesienie nie tylko komfortu pracy 
i wypoczynku, ale przede wszystkim bez-
pieczeństwa mieszkańców.

Efektem konsekwentnego działania 
samorządu i mieszkańców jest dobrze 
rozwijana infrastruktura, ład, czystość 
i porządek. Wspaniałym walorem gminy 
jest przyroda.

Jest to Gmina, która staje się coraz 
lepsza, bezpieczniejsza, jednocześnie daje 
możliwości pragnącym rozwinąć tu swój 
biznes inwestorom. Realizowane są rów-
nież inwestycje w rozwój życia kulturalne-
go z wykorzystaniem potencjału i atutów 
regionu Ponidzia.

Gmina Złota – przyjazna dla środowi-
ska, z ciekawą ofertą turystyczno-rekreacyj-
ną, wyspecjalizowanym rolnictwem, wyko-
rzystująca swoją tradycję i dziedzictwo oraz 
inicjatywy lokalne dla podnoszenia stan-
dardu życia mieszkańców. Jest atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania, życia, lokowania 
kapitału a także wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Złota to gmina o bogatej hi-
storii, będąca świadkiem ważnych wydarzeń, a zwiedzanie jej terenu to sama przyjem-
ność. Warto tu przyjechać chociaż na weekend i poczuć wyjątkową atmosferę miejsca.

Figurka przydrożna w Żurawnikach
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GMINA ZŁOTA
w obiektywie

MDP Złota podczas zawodów strażackich

Strażacy OSP ZŁota po zawodach

OSP Złota podczas zawodów strażackich

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Złota
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Gminny Dzień Kobiet Gminny Dzień Kobiet Druhowie z OSP ZŁota -  uczą i ratują
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